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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί
διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006 και των τροποποιήσεων αυτού,
είναι μια ετήσια έκδοση της Υπηρεσίας Εξετάσεων (∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στόχος της έκδοσης αυτής είναι η
ενημέρωση των υποψηφίων πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τις Παγκύπριες
Εξετάσεις.
Ο Β΄ Τόμος του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και
τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια
που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών. Το Α´
Μέρος του Τόμου περιλαμβάνει τα μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης και απόλυσης ενώ
το Β΄ Μέρος τα μαθήματα του πλαισίου απόλυσης.
Ο Α΄ Τόμος περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη
διαδικασία κατανομής των θέσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, την ομαδοποίηση των
Σχολών και τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά Επιστημονικό Πεδίο, συμπεριλαμβανομένων
και των προϋποθέσεων πρόσβασης. Περιλαμβάνει, επίσης, γενικές πληροφορίες για τα
ΑΑΕΙ της Κύπρου και για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.
Ο Γ΄ Τόμος του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και
τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια
που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών (Τεχνολογίες και Σχέδια
Ειδικότητας, Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ
-

Έκφραση Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο τεύχος Γ΄, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος», Αθήνα 2013.
Έκφραση Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο Θεματικοί Κύκλοι, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος», Αθήνα 2013.
Γλωσσικές ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος», Αθήνα 2013.
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Τεύχος, Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος»,
Αθήνα 2013.
Ανθολογία Νεοελληνικής Ποίησης, Για την Τρίτη Λυκείου, Υ.Α.Π., Λευκωσία 2004.
Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, Τόμος Β΄, Υ.Α.Π., Λευκωσία 2012.
∆ημήτρης Χατζής, Το ∆ιπλό Βιβλίο, ΤÒ ΡΟ∆ΑΚΙÒ, Αθήνα 1999.

Μέρος Α΄
Αδίδακτο κείμενο
(Μονάδες 20)
∆ίνεται απόσπασμα αδίδακτου κειμένου – δοκιμίου, άρθρου, επιστολής, επιφυλλίδας – έκτασης περίπου
50 γραμμών, πρωτότυπο ή διασκευασμένο για σκοπούς αξιολόγησης, που αναφέρεται σε κοινωνικά,
πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα. Το κείμενο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στην αντιληπτική
ικανότητα των εξεταζομένων και να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους θεματικούς κύκλους που
διδάσκονται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Οι εξεταζόμενοι καλούνται:
α) Να συντάξουν περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση θα κυμαίνεται μεταξύ 100150 λέξεων.
(μονάδες 8)
β) Να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που αφορούν επιχειρήματα, προβληματισμούς, ιδέες που
εντοπίζονται στο κείμενο. Η μία θα είναι ερώτηση απλής κατανόησης ενώ η δεύτερη θα ελέγχει την
ικανότητα ανάλυσης, τεκμηρίωσης, και ανάπτυξης.
(μονάδες 6)
γ) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση1 που θα αφορά κάποια από τα πιο κάτω: δομή –διάρθρωση –
συνοχή του κειμένου, τρόπους πειθούς, μέσα πειθούς, συλλογιστική πορεία της παραγράφου ή και
του κειμένου, συλλογισμούς, στίξη, το είδος και τα χαρακτηριστικά του κειμένου.
(μονάδες 6)
Μέρος Β΄
Γλώσσα
(Μονάδες 10)
Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) λεξιλογικές – σημασιολογικές ασκήσεις με λέξεις ή
φράσεις από το αδίδακτο κείμενο.
Οι ασκήσεις αυτές μπορεί να αφορούν:
συνώνυμα, αντίθετα, ετυμολογία λέξεων, σύνθεση, παραγωγή, ερμηνεία και χρήση λόγιων φράσεων,
λέξεις - φράσεις ξενικής προέλευσης, κατάταξη συνωνύμων με βάση τη σημασία τους, δημιουργία
προτάσεων με συγκεκριμένες λέξεις.
Μέρος Γ΄
Παραγωγή επικοινωνιακού λόγου – έκθεση
(Μονάδες 40)
∆ίνεται ένα (1) θέμα, 2 που θα εκπηγάζει από το αδίδακτο κείμενο του Μέρους Α΄. Οι εξεταζόμενοι
καλούνται να συντάξουν ένα κείμενο 450-500 λέξεων, ενταγμένο στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο άρθρο, δοκίμιο, επιστολή, ομιλία - στο οποίο θα αναπτύξουν με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία τα
ζητούμενα του θέματος.

1

Η ερώτηση αυτή μπορεί να έχει δύο υποερωτήματα
Του θέματος μπορεί να προτάσσεται απόσπασμα τριών έως πέντε γραμμών από το αδίδακτο κείμενο, το οποίο θα
λειτουργεί ως αφόρμηση για προβληματισμό.

2

1

Το θέμα πρέπει να είναι σχετικό με τους πιο κάτω Θεματικούς Κύκλους 3
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Επιστήμη - Τεχνολογία
Παιδεία - Εκπαίδευση
Οικονομία - Καταναλωτισμός - ∆ιαφήμιση
Ελλάδα - Ευρώπη - Κόσμος (Κύπρος)
Οικολογία
Ο πόθος της ελευθερίας και η δύναμη της εξουσίας ή ο πόθος της εξουσίας και η δύναμη
της ελευθερίας.

Μέρος ∆΄
Λογοτεχνία - Λογοτεχνικό βιβλίο

(Μονάδες 30)

∆ίνονται ποιητικά ή/και πεζά κείμενα από την εξεταστέα ύλη, ακέραια ή σε αποσπασματική μορφή. Οι
εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) ερωτήσεις, μία (1) από τις οποίες θα αφορά το
λογοτεχνικό βιβλίο.4 Οι ερωτήσεις αφορούν κατανόηση και σχολιασμό του περιεχομένου ή/και αισθητική
αποτίμηση των κειμένων. Μπορεί επίσης κάποια απ’ αυτές να αφορά σύγκριση ποιητικού ή πεζού
κειμένου με άλλα διδαγμένα κείμενα.
Ι. Πεζογραφία
1. Ν. Κάσδαγλης, Σοροκάδα
2. Μ. Χάκκας, Το ψαράκι της γυάλας (διήγημα)
3. Σ. Τσίρκας, Αριάγνη (απόσπασμα)
4. Γ. Ιωάννου, +13-12-43
5. Γ. Φ. Πιερίδης, Ο Πορτοκαλόκηπος

Κ.Ν.Λ.5 σσ. 299-301
Κ.Ν.Λ. σσ. 307-311
Κ.Ν.Λ. σσ. 163-171
Κ.Ν.Λ. σσ. 275- 278
Κ.Κ.Λ.6 σσ. 227-230

ΙΙ. Ποίηση
6.
7.
8.
9.

Κ. Καβάφης, Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον…
Κ. Καβάφης, Η πόλις
Γ. Σεφέρης, Σαλαμίνα της Κύπρος
Ο. Ελύτης, Το Άξιον Εστί [Τα Πάθη: Ψαλμός Β΄, άσμα δ΄]

10. Γ. Ρίτσος, Αποχαιρετισμός, αποσπάσματα [...Όλο σας
αποχαιρετώ … μέχρι το τέλος]
11. Μ. Αναγνωστάκης, Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ. Χ.
12. Τ. Σινόπουλος, Ο καιόμενος
13. Κ. Μόντης, Έλληνες ποιητές
14. Κ. Μόντης, Της εισβολής
15. Κ. Χαραλαμπίδης, Στα στέφανα της κόρης του
16. Π. Μηχανικός, Ονήσιλος

Α Ν.Π.7 σ. 47-48
Α.Ν.Π. σσ. 41-42
Α.Ν.Π. σσ. 90-93
Α.Ν.Π. σ. 138
σσ. 140-141, 151-152
Α.Ν.Π. σσ. 203-208
Κ.Ν.Λ. σσ. 54-55
Κ.Ν.Λ. σσ. 20
Κ.Κ.Λ. σ. 183
Κ.Κ.Λ. σ. 186
Κ.Ν.Λ. σσ. 118-119
Κ.Κ.Λ. σ. 197

ΙΙΙ. Λογοτεχνικό βιβλίο

Δημήτρης Χατζής, Το Διπλό Βιβλίο
3

Έκφραση Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο τεύχος Γ΄, Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», Αθήνα 2013 και Έκφραση Έκθεση για το
Ενιαίο Λύκειο Θεματικοί Κύκλοι, Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», Αθήνα 2013.
4
Η ερώτηση που αφορά το λογοτεχνικό βιβλίο μπορεί να συνδυάζεται και με την υπόλοιπη εξεταστέα ύλη της
λογοτεχνίας.
5
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Τεύχος, Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», Αθήνα 2013.
6
Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, Τόμος Β΄, Υ.Α.Π., Λευκωσία 2012.
7
Ανθολογία Νεοελληνικής Ποίησης, Για την Τρίτη Λυκείου, Υ.Α.Π., Λευκωσία 2004.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014
8.00 π.μ. – 11.00 π.μ.
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται
απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

από

τέσσερα

(4)

μέρη.

Να

(μονάδες 20)

Στην Επιστήμη, και πιο συγκεκριμένα στους κλάδους της εφαρμοσμένης
επιστήμης, οφείλεται το θαύμα του υλικού πολιτισμού, που θαμπώνει
εκτυφλωτικά την εποχή μας. Στα πορίσματα που προκύπτουν από αυτούς
τους κλάδους, βασίστηκαν τα διαχρονικά θετικά επιτεύγματα, τα οποία
οριοθετούν την πορεία του ανθρώπου πάνω στη γη. Για να θυμηθούμε
μερικά από αυτά, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης
βελτιώθηκαν, πολλές από τις ασθένειες που αποτελούσαν μάστιγα για την
ανθρωπότητα εξαφανίστηκαν, μέσα στα εκατό τελευταία χρόνια το
προσδόκιμο επιβίωσης του ανθρώπου διπλασιάστηκε, τα βήματά του
έφτασαν στο φεγγάρι, γεννήθηκαν τα μαγικά πλήκτρα των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και των μέσων επικοινωνίας, έσπασε ο κώδικας του γενετικού
χάρτη του κυττάρου και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων έγιναν καθημερινή
ιατρική πράξη.
Την ίδια στιγμή που τα θαυμαστά αυτά επιτεύγματα δικαιώνουν τον ρόλο της
επιστήμης, η αποστολή της παραμένει υπό αίρεση. Διότι η αποστολή της
επιστήμης δεν θα έπρεπε να είναι άλλη από το να διευκολύνει τον άνθρωπο
στο να γίνεται, όχι μόνο πιο ευτυχής, αλλά και κ α λ ύ τ ε ρ ο ς. Στο να
προχωράει, δηλαδή, προς την κατάκτηση μιας επίγειας ζωής με κύριο
συστατικό την α ν θ ρ ω π ο σ ύ ν η ως ουσιαστική ποιότητα ψυχής.
Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί πια να αμφισβητήσει το γεγονός ότι, συγχρόνως
με τα τόσο θετικά αυτά επιτεύγματα, μερικά από τα ευρήματα που προέκυψαν
από την πρόοδο της Επιστήμης εφαρμόστηκαν με τρόπο ολέθριο, τόσο σε
ό,τι αφορά την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όσο και σχετικά με το περιβάλλον,
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μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Και ίσως, δεν είναι καθόλου υπερβολική η
άποψη ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, έχει παραδοθεί σε μια τυραννική και
τραγική, συγχρόνως, αντινομία. Δημιουργεί για να καταστρέφει.
Βιώνοντας την ισχύ του μυαλού του, απεμπόλησε την πνευματικότητά του,
έπαψε να ακούει τη φωνή της ψυχής του και κατέληξε να γίνει ένα αντικείμενο,
δηλαδή ένα σώμα, δέσμιο των υλικών του απαιτήσεων και των αντίστοιχων
αγαθών. Καταστρέφει το περιβάλλον του, θεωρεί τον εαυτό του το κέντρο του
κόσμου και ασχολείται αποκλειστικά με τις προσωπικές του επιθυμίες.
Υποταγμένος στο μεθύσι του κέρδους, αγνοεί ή και εκμεταλλεύεται τους
συνανθρώπους του και αυτοκαταδικάζεται σε μια ζοφερή μοναξιά και
αποξένωση.
Είναι, επομένως, ολοφάνερο ότι, ενώ οι επιστήμονες κατάφεραν να
απαντήσουν σε χιλιάδες εκατομμύρια «πώς», ξέχασαν ή αγνόησαν εντελώς
το δεύτερο προαιώνιο και θεμελιακό ερώτημα του ανθρώπου, το «γιατί».
Αυτό, όμως, το ερώτημα, δεν έπαψε να παραμένει αμετακίνητο, εκεί στο μυχό
της ψυχής του ανθρώπου και ν’ ακούγεται απρόσκλητο σε μια νύχτα
αγρύπνιας ή σε μια ώρα πόνου, σαν παράπονο μικρού παιδιού που έχασε το
χέρι της μάνας ανάμεσα στο άγνωστο πλήθος.
Από τα βάθη των αιώνων, γίνεται συγκλονιστικά επίκαιρο το απόφθεγμα του
Πρωταγόρα «Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος». Η Επιστήμη προχωρεί,
αλλά και γίνεται εφαρμόσιμη από τον άνθρωπο-επιστήμονα. Επομένως, δικός
του ήταν πάντα και θα είναι, από δω και πέρα, όλο και πιο επιτακτικός, ο
μεγάλος ρόλος, δική του και η τεράστια ευθύνη, στο να σεβαστεί, κατά την
εφαρμογή των γνώσεων και των αποκαλύψεών του, τους ηθικούς κανόνες. Η
συνείδησή του θα απαντήσει στην π ρ ό κ λ η σ η και η δ ο κ ι μ α σ ί α του θα
είναι στο να επανατοποθετήσει τον Άνθρωπο – τον συν-άνθρωπο – στο
κέντρο των προσπαθειών του. Να νοιαστεί για την ουσιαστική ποιότητα της
«όλης ζωής» του, του εξωτερικού και εσωτερικού του κόσμου. Να απαντήσει
δηλαδή στο δίλημμα: Η επιστήμη για την επιστήμη ή για τον άνθρωπο; Η
επιστήμη για χρήμα και εξουσία ή για προσφορά; Η επιστήμη στην υπηρεσία
των ισχυρών και αδίστακτων ή του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης;

Μερόπη Ν. Σπυροπούλου, «Η πρόκληση και η δοκιμασία για τους επιστήμονες του
21ου αιώνα», (διασκευή)
Ευθύνη, 451 (Ιούλιος 2009)
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Ερωτήσεις:
Α1. Να γράψετε περίληψη του κειμένου σε 130-150 λέξεις. (μονάδες 8)

Α2. (α) Να αναφέρετε τρία (3) θετικά επιτεύγματα της επιστήμης που
σημειώνει η συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο του κειμένου .
(μονάδες 3)
(β) «…ο σύγχρονος άνθρωπος, έχει παραδοθεί σε μια τυραννική
και τραγική, συγχρόνως, αντινομία. Δημιουργεί για να καταστρέφει».
Να αναπτύξετε σε 60-80 λέξεις την παραπάνω θέση.
(μονάδες 3)
Α3. (α) Ποιον τρόπο και ποιο μέσο πειθούς χρησιμοποιεί η συγγραφέας
στο τέλος της πέμπτης παραγράφου; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με
αναφορά σε συγκεκριμένο απόσπασμα της παραγράφου.
(μονάδες 3)
(β) Αφού εντοπίσετε και καταγράψετε τη θεματική περίοδο της δεύτερης
παραγράφου, να εξηγήσετε με ποιον τρόπο αναπτύσσεται αυτή στη συνέχεια.
(μονάδες 3)

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΓΛΩΣΣΑ

(μονάδες 10)

Β1. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις αντικαθιστώντας τις
υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες συνώνυμές τους, διατηρώντας το
γραμματικό και συντακτικό τους τύπο, έτσι ώστε να μην αλλάζει το νόημα
των προτάσεων αυτών.
-

[…] μερικά από τα ευρήματα που προέκυψαν από την πρόοδο της
Επιστήμης εφαρμόστηκαν με τρόπο ολέθριο […]

Βιώνοντας την ισχύ του μυαλού του, απεμπόλησε την πνευματικότητά
του […]
Υποταγμένος στο μεθύσι του κέρδους, αγνοεί ή και εκμεταλλεύεται τους
συνανθρώπους του […]
(μονάδες 3)

Β2. Να αναλύσετε τις πιο κάτω λέξεις στα συνθετικά τους.
-

σύγχρονος
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-

ασθένειες
οριοθετούν
(μονάδες 3)

Β3. Να γράψετε α) ένα παράγωγο ουσιαστικό και β) ένα παράγωγο
επίθετο για το καθένα από τα πιο κάτω ρήματα.

- να αμφισβητήσει
- εκμεταλλεύεται
- βελτιώθηκαν
- εφαρμόστηκαν

(μονάδες 4)

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

(μονάδες 40)

«Ο άνθρωπος-επιστήμονας καλείται να απαντήσει στο δίλημμα: Η
επιστήμη για την επιστήμη ή για τον άνθρωπο; Η επιστήμη για το
χρήμα και εξουσία ή για προσφορά; Η επιστήμη στην υπηρεσία των
ισχυρών και αδίστακτων ή του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης;»
Σε άρθρο σου που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου σου, με
αφιέρωμα στο θέμα «Επιστήμη και Ηθική», να σχολιάσεις με συντομία τα
παραπάνω ερωτήματα και στη συνέχεια να αναφέρεις τρεις παράγοντες και
να εξηγήσεις πώς αυτοί θα μπορούσαν να συμβάλουν, ώστε να αποκτήσει η
επιστήμη τον πραγματικό της ρόλο, ξαναβάζοντας τον άνθρωπο στο κέντρο
των αναζητήσεών της.
(450-500 λέξεις)
Σημείωση: Δεν επιτρέπεται να αναφέρετε το όνομά σας ή οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο που μπορεί να αποκαλύψει άμεσα ή έμμεσα την
ταυτότητά σας.
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ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

(μονάδες 30)

Να μελετήσετε τα παρακάτω κείμενα και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
που ακολουθούν.

Δ1. Ι. Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί, «Τα Πάθη»
Β΄
ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ μού έδωσαν ελληνική∙
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου.
Εκεί σπάροι και πέρκες
ανεμόδαρτα ρήματα
ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια
όσα είδα στα σπλάχνα μου ν’ ανάβουνε
σφουγγάρια, μέδουσες
με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων
όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα μαύρα ρίγη.
Εκεί ρόδια, κυδώνια
θεοί μελαχρινοί, θείοι κι εξάδελφοι
το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια∙
και πνοές από τη ρεματιά ευωδιάζοντας
λυγαριά και σχίνο
σπάρτο και πιπερόριζα
με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων,
ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα – πρώτα Δόξα Σοι.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα – πρώτα Δόξα Σοι!
Εκεί δάφνες και βάγια
θυμιατό και λιβάνισμα
τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφίλια
Στο χώμα το στρωμένο με τ’ αμπελομάντιλα
κνίσες, τσουγκρίσματα
και Χριστός Ανέστη
με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων.
Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του Ύμνου!

Ερώτηση:
(α) Στο πιο πάνω ποίημα, να εντοπίσετε και να εξηγήσετε πέντε (5) συνολικά
σημεία που αναφέρονται στην ελληνική φύση, την ιστορία, την πολιτιστική,
την πνευματική και τη θρησκευτική παράδοση του ελληνισμού, με τα οποία ο
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ποιητής αναδεικνύει τη γλώσσα ως καθοριστικό παράγοντα της ελληνικής του
ταυτότητας.
(μονάδες 10)
(β) Να εντοπίσετε μέσα σε στίχους του ποιήματος και στη συνέχεια να
καταγράψετε μια παρήχηση και μια οσφρητική εικόνα και να εξηγήσετε το
ρόλο που διαδραματίζουν μέσα στο ποίημα.
(μονάδες 3)
Δ2. Γιάννης Ρίτσος, «Αποχαιρετισμός»
[…]

Κι έλεγα μέσα μου: δε φτάνει το τραπέζι, μήτε κάμποσος παράς στην τσέπη,
μήτε το ψωμί και το φιλί, - δε φτάνει.
Ο άνθρωπος είναι πιο τρανός απ’ την καθημερινή την έγνοια του.
Κι έλεγα πάλι που ο άνθρωπος αρχίζει από την έγνοια του για το ψωμί
Κι όλο τραβάει πιο πέρα απ’ τη σκλαβιά του,
από σκλαβιά σε σκλαβιά, από ξεσκλάβωμα σε ξεσκλάβωμα,
απ’ το ξεσκλάβωμα της πατρίδας, στο ξεσκλάβωμα του κόσμου,
ώσπου να νιώσει, μπαίνοντας ίσα τον ουρανό,
ν’ αχνίζει το φεγγάρι στον κόρφο του,
ώσπου να κλάψει μια νύχτα από αγάπη για όλο τον κόσμο. Έτσι άφησα σ’
ένα χαντάκι τ’ αμάξι μου. Πήρα τ’ όπλο. Κι ανέβηκα στο βουνό. […]

Ερώτηση:
Να αναλύσετε την πορεία του ήρωα προς την ελευθερία, έτσι όπως
παρουσιάζεται κλιμακωτά στο πιο πάνω απόσπασμα.
(μονάδες 9)

Δ3. Ι. Δημήτρης Χατζής, Το Διπλό Βιβλίο

ΤΟ ΞΥΛΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
[…] Δεν είχαμε ωστόσο κανένα παράπονο. Ένα πεντακοσιάρικο έπαιρνε ο

Μάστορας, διακόσια τη μέρα μού δίναν και μένα. Με τ’ ανίψια δεν ξέρω πώς
τα κανόνιζαν. Διακόσια τη μέρα… Τό ’ξερα βέβαια πως μέσα σ’ αυτά δεν ήταν
μονάχα ο κόπος μου πληρωμένος, ήταν αγορασμένη κι η σιωπή μου. Δεν
ήμασταν πια το φτωχό μαραγκούδικο με τα καφάσια και κάποτε τα κιβούρια
6
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μας – μια μικρή συμμορία κανονικοί λωποδύτες είχαμε γίνει. Ντρεπόμουνα
καμιά φορά που σκεφτόμουν – έτσι την άρχισα εγώ τη ζωή μου, έτσι την
πήγαινα. Ποια ζωή μου; – ξανασκεφτόμουν ύστερα. Εκείνα τα διακόσια τη
μέρα ήταν εμένα η ζωή μου. Κι ήταν και των άλλων των δυο στο χωριό.
Όπως και να το πεις βολικά μας έρχεται κάποτε να τους έχουμε: Δικαιολογία ή
πρόφαση. […]

ΙΙ. Μάριος Χάκκας, Το ψαράκι της γυάλας
[…] Γιατί λοιπόν να μην κάνει κι ο ίδιος αυτή τη μικρή προσαρμογή, πάντα
θα περπατούσε παράταιρα; Ένα τίποτε είναι η αποδοχή της κατάστασης κι
έπειτα γυρίζεις στο σπίτι σου. Βέβαια μπορεί εκεί να μην τον περίμενε μια
γυναίκα με το νυχτικό, ένας μπατζανάκης, οι γείτονες να κάνουν παρέα, όμως
είχε εκείνο το ψαράκι στη γυάλα, και ποιος θα του αλλάζει το νερό; Είναι μια
ζωούλα κι αυτό, έχει ευθύνη. Το φαντάζονταν να κόβει βόλτες στο στενό χώρο
της γυάλας. Έκανε όλο χάρη κινήσεις, δείχνοντας τη χρυσή του κοιλιά, πότε
τα πλαϊνά του πτερύγια. Το στόμα του ανοιγόκλεινε ρυθμικά. Και ξαφνικά η
αναπνοή του γινόντανε γρήγορη, ασφυκτιούσε. Τώρα σπαρτάραγε,
πνίγονταν, έπεφτε μολύβι το σώμα του στον πάτο της γυάλας.
Έβγαλε το μαντίλι απ’ την κωλότσεπη και σφούγγισε το ιδρωμένο του
μέτωπο. «Δε γίνεται» σκέφτηκε, «πρέπει να πάω». Έπρεπε να νοιαστεί το
ψαράκι. Το μόνο που μπορούσε να κάνει αυτή την κρίσιμη μέρα ήταν ν’
αλλάξει στο ψάρι νερό. Για τ’ άλλα τα σοβαρά και μεγάλα, δεν είχε δύναμη.
[…]

Ερώτηση:
Ποια κοινή στάση τηρούν οι ήρωες στη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής τους,
και πώς την δικαιολογεί ο καθένας τους;
Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στα αποσπάσματα.
(μονάδες 8)

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙA (4)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
∆ιδακτικά εγχειρίδια:
1. Κολιόπουλος Ι., Σβολόπουλος Κ., Χατζηβασιλείου Ευ., Νημάς Θ., Σχολινάκη-Χελιώτη Χ.,
Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), ΙΤΥΕ
∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αθήνα 2012
2. Παντελίδου Αγγ., Χατζηκωστή Κ., Σαββίδου Χ., Κατσώνης Κ., Ιστορία της Κύπρου,
Μεσαιωνική – Νεότερη (1192 – 1974), ΥΑΠ, Λευκωσία 2006
Από το διδακτικό εγχειρίδιο των Κολιόπουλου Ι., Σβολόπουλου Κ., Χατζηβασιλείου Ευ., Νημά Θ.,
Σχολινάκη-Χελιώτη Χ., Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως
σήμερα), ΙΤΥΕ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αθήνα 2012, εξεταστέα ύλη αποτελούν τα εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815 – 1871)
1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814 – 1815)
2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη
3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 – Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη
4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830 – 1881)
5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος
6. Η Βιομηχανική Επανάσταση
7. Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων – Η ιταλική και η γερμανική ενοποίηση
(1848 – 1871) (Μόνο Ο γαλλοπρωσικός πόλεμος και Η Συνθήκη Ειρήνης της Φρανκφούρτης,
σελ. 48-49).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871 – 1914)
1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας
3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας
4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912 – 1913)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του
1. Οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων (1870 – 1914)
2. Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914 – 1918)
3. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
4. Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919 – 1920)
5. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος (1919 – 1922)
6. Η Ρωσική Επανάσταση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄. Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου
1. Η δεκαετία 1920 – 1930
2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923 – 1930)
3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της
4. Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία 1930 – 1940
5. Ο υπόλοιπος κόσμος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
1. Προς νέα ένοπλη αναμέτρηση
2. Η επικράτηση της Γερμανίας στην ηπειρωτική Ευρώπη και η επέκταση του πολέμου
(1939 – 1942)
3. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση
4. Η συμμαχική αντεπίθεση και η ολοκληρωτική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας –
Η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας
5. Τα εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας – Το Ολοκαύτωμα
6. Ο ανταγωνισμός στο στρατόπεδο των νικητών
7. Οι συνθήκες ειρήνης και η ενσωμάτωση της ∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄. Ο μεταπολεμικός κόσμος
1. Η μεταπολεμική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας – Η σύσταση και η λειτουργία του ΟΗΕ
2. Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα και ο Εμφύλιος Πόλεμο
3. Η εξέλιξη και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου
4. Η αποαποικιοποίηση και ο Τρίτος Κόσμος
5. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση: Πραγματικότητες και προοπτικές
6. Η Ελλάδα έως το 1974
7. Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη
Από το διδακτικό εγχειρίδιο των Παντελίδου Αγγ., Χατζηκωστή Κ., Σαββίδου Χ., Κατσώνη Κ.,
Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη (1192 – 1974), ΥΑΠ, Λευκωσία 2006, εξεταστέα ύλη
αποτελούν τα εξής:
1.
2.
3.
4.

Αγγλοκρατία 1878 – 1960, σελ. 184-189, 221-251
Τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας 1960 – 1963, σελ. 272-281
Τα γεγονότα της περιόδου 1964 – 1967, σελ. 281-288
Η περίοδος 1968 – 1974, σελ. 289-303
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μέρη.
Πρέπει να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (20 Μονάδες)
Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις κλειστού τύπου, που ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις του
εξεταζόμενου. Οι ερωτήσεις αυτές είναι του τύπου:
1. Σωστό – Λάθος
2. Πολλαπλή Επιλογή
3. Ταξινόμηση ιστορικών δεδομένων/γεγονότων με βάση κάποιο κριτήριο
4. Αντιστοίχιση
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ (45 Μονάδες)
Περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις που ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις, την ικανότητα κατανόησης,
καθώς και τις δεξιότητες ανάλυσης, περιγραφής, αξιολόγησης, σχολιασμού, ερμηνείας και
σύνθεσης του εξεταζόμενου. Oι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις σε συνεχή ροή λόγου.
Ειδικότερα:
1. Η πρώτη ερώτηση περιλαμβάνει τρία (3) κατατοπιστικά σημειώματα. Τα ζητούμενα των
κατατοπιστικών σημειωμάτων δίνονται εντός παρενθέσεως.
(Μονάδες 3Χ5=15)
2. Στη δεύτερη ερώτηση δίνονται όροι/έννοιες που ο εξεταζόμενος καλείται να συμπεριλάβει
στην απάντησή του. Οι απαντήσεις του εξεταζόμενου τόσο στη δεύτερη όσο και στην
τρίτη ερώτηση πρέπει να κινούνται εντός συγκεκριμένου ορίου λέξεων, που θα
καθορίζεται από την εκάστοτε επιτροπή θεματοθέτησης. Η επιτροπή θεματοθέτησης θα
κατανέμει, επίσης, κατά την κρίση της, τις συνολικά τριάντα (30) μονάδες που αναλογούν
στη δεύτερη και τρίτη ερώτηση του μέρους αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (35 Μονάδες)
Περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις που απορρέουν από αδίδακτες πρωτογενείς ή και
δευτερογενείς πηγές (γραπτές πηγές, διαγράμματα, χάρτες, εικόνες, γελοιογραφίες, αφίσες,
εικαστικές δημιουργίες κ.λπ.). Οι ερωτήσεις αυτές ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις, την ικανότητα
κατανόησης καθώς και τις δεξιότητες ανάλυσης, περιγραφής, αξιολόγησης, σχολιασμού,
ερμηνείας και σύνθεσης του εξεταζόμενου.
Η επιτροπή θεματοθέτησης θα κατανέμει, κατά την κρίση της, τις συνολικά τριάντα πέντε (35)
μονάδες, που αναλογούν στις τρεις (3) ερωτήσεις του μέρους αυτού.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
Με βάση το διδακτικό χρόνο, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης
αφιερώνεται στα δύο διδακτικά εγχειρίδια (Κολιόπουλος Ι., Σβολόπουλος Κ., Χατζηβασιλείου Ευ.,
Νημάς Θ., Σχολινάκη-Χελιώτη Χ., Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815
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έως σήμερα), ΙΤΥΕ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αθήνα 2012 και Παντελίδου Αγγ., Χατζηκωστή Κ., Σαββίδου Χ.,
Κατσώνης Κ., Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη (1192 – 1974), ΥΑΠ, Λευκωσία 2006),
η γενική κατανομή των μονάδων του εξεταστικού δοκιμίου καθορίζεται ως εξής:
1. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα): 80 μονάδες
2. Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική – Νεότερη (1192 – 1974): 20 μονάδες
Η επιτροπή θεματοθέτησης έχει τη διακριτική ευχέρεια να κατανείμει τις πιο πάνω μονάδες όπως
η ίδια κρίνει στα τρία μέρη του εξεταστικού δοκιμίου.
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014
Μάζεκα: ΙΣΟΡΙΑ
Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε, 4 Ινπλίνπ 2014
08:00 – 11:00
1. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έμη (6) ζειίδεο θαη ηξία (3) κέξε.
2. Να απαληεζνύλ ΟΛΔ νη εξσηήζεηο θαη ησλ ηξηώλ (3) κεξώλ.

ΜΔΡΟ Α΄

(20 κνλάδεο)

Α1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή
ιάζνο, γξάθνληαο ζην ηεηξάδην εμέηαζήο ζαο ηε ιέμε «ζωζηό» ή «ιάζνο», δίπια
ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε:
α.

Σν 1981 ε Διιάδα έγηλε πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκθήο
Κνηλόηεηαο (ΔΟΚ).

β.

Σν αλεπηπγκέλν πηζησηηθό ζύζηεκα θαη ε λνκνζεζία πνπ επλννύζε ηελ
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζηελ Αγγιία ζπλέβαιαλ ζηελ
εθβηνκεράληζε ηεο παξαγσγήο ηεο ρώξαο.

γ.

Ζ νβηεηηθή Έλσζε, ε Ηλδία θαη ε Κίλα δελ ππέγξαςαλ ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ
Φξαγθίζθνπ ην 1951.

δ.

Με ηε πλζήθε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ ην 1856, ν Δύμεηλνο Πόληνο θαηέζηε
νπδέηεξε ζάιαζζα, απαιιαγκέλε από πνιεκηθά ζθάθε.

ε.

Ζ «εαξηλή επίζεζε», πνπ εμαπέιπζαλ νη Ηηαινί θαηά ηεο Διιάδαο ην Μάξηην
ηνπ 1941, έπιεμε ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο.

ζη. Σν 1918 ε επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ηεο Ρσζίαο δέρηεθε ηνπο γεξκαληθνύο
όξνπο θαη ππέγξαςε ην ύκθσλν Μνιόηνθ-Ρίκπεληξνπ.
δ.

Με ηελ εθινγηθή επηθξάηεζε ηνπ Βεληδέινπ ην 1928, θάλεθε λα
ζηαζεξνπνηείηαη νξηζηηθά ζηελ Διιάδα ην πνιίηεπκα ηεο πξνεδξεπόκελεο
θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο.

ε.

Πξώηνο λεθξόο ηνπ Αγώλα 1955–1959 ήηαλ ν Μηραιάθεο Καξανιήο.

ζ.

Σν δνηό ύληαγκα, πνπ θαζνξίζηεθε από ηηο πκθσλίεο Επξίρεο – Λνλδίλνπ
ην 1959, παξείρε ζηνλ Σνύξθν αληηπξόεδξν ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο
(veto).

η.

Ζ δηεζλήο εηξελεπηηθή δύλακε (UNFICYP) έθηαζε ζηελ Κύπξν, σο
απνηέιεζκα ηνπ ςεθίζκαηνο 186 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ην 1964.
(10 x 1 = 10 κνλάδεο)
1
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Α2. Καζέλα από ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β αληηζηνηρεί κε κηα πξνζσπηθόηεηα ηεο
ζηήιεο Α. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην εμέηαζήο ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ζηήιεο Α θαη
δίπια από ηνλ θαζέλα ην γξάκκα ηεο ζηήιεο Β πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή
απάληεζε.
Πξνζνρή: Γύν (2) πξνζσπηθόηεηεο ηεο ζηήιεο Α πεξηζζεύνπλ.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1. Κόλξαλη Αληελάνπεξ

α. Γαιιηθή αληίζηαζε

2. Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγόπνπινο

β. Δπίζηξαηνη

3. Υν Σζη Μηλρ

γ. Πξαμηθόπεκα Υνύληαο ζηελ Κύπξν

4. Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο

δ. Πόιεκνο ηνπ Βηεηλάκ

5. Σδαβάραξιαι Νερξνύ

ε. Δζληθόο ηζηνξηνγξάθνο

6. Κάξνινο ληε Γθνι
7. Γεκήηξηνο Ησαλλίδεο
(5 x 2 = 10 κνλάδεο)

ΜΔΡΟ Β΄

(45 κνλάδεο)

Β1. Να γξάςεηε ζύληνκα θαηαηνπηζηηθά ζεκεηώκαηα γηα ηα πην θάησ, κε βάζε ηα
δεηνύκελα ησλ παξελζέζεσλ:
α. Σξίηνο Κόζκνο
(ζπγθξόηεζε, πξνβιήκαηα, επηδηώμεηο)
β. Πξωηόθνιιν Αλεμαξηεζίαο
(ρξνληθό πιαίζην, πεξηερόκελν, ζπλέπεηα)
γ. Έθζεζε Γθάιν Πιάδα, 1965
(ιόγνο ππνβνιήο, πεξηερόκελν, αληηδξάζεηο)
(3 x 5 = 15 κνλάδεο)
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Β2. ε θείκελν έθηαζεο 220–240 ιέμεσλ λα παξνπζηάζεηε ηηο εμειίμεηο από ηε
πκκαρηθή εληνιή θαηάιεςεο ηεο κύξλεο ην 1919 κέρξη θαη ηε πλζήθε ηεο
Λσδάλλεο ην 1923. ην θείκελό ζαο λα εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά νη πην θάησ
όξνη/έλλνηεο:
δηεζλήο ζπγθπξία, δεκνςήθηζκα, ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο, δησγκόο, θίλεκα
αμησκαηηθώλ, όξνη πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο
(15 κνλάδεο)
Β3. ε θείκελν έθηαζεο 200–220 ιέμεσλ λα παξνπζηάζεηε ηελ πνιηηηθή πνπ θαζηέξσζαλ
νη εγεκόλεο ηεο Δπξώπεο ην 1815, αμηνινγώληαο παξάιιεια ην ξόιν ηνπ Μέηεξληρ
ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλόησλ.
(15 κνλάδεο)

ΜΔΡΟ Γ΄

(35 κνλάδεο)

Πξνζνρή:


Οξζή είλαη ε απάληεζε πνπ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο κε βάζε ζηνηρεία από
ηηο πεγέο πνπ παξαηίζεληαη, θαζώο θαη άιια ηζηνξηθά γεγνλόηα / ζηνηρεία.



Η αληηγξαθή απηνύζηωλ ρωξίωλ από ηηο πεγέο, ρωξίο πεξαηηέξω
επεμεξγαζία ηνπο, αμηνινγείηαη κε κεδέλ κνλάδεο.

Γ1.

(10 κνλάδεο)
Η ζηάζε ηεο Βξεηαλίαο ζην Κππξηαθό απνηέιεζε νξγαληθό ηκήκα ηεο
γεληθόηεξεο πνιηηηθήο ηεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, πνπ
απνζθνπνύζε λα θαιύςεη κία αλάγθε ηεο πξαγκαηηθά ππαξμηαθή: ηελ ίδηα ηελ
επηβίσζή ηεο σο Μεγάιεο Γύλακεο. Γη’ απηό πνιέκεζε ε Βξεηαλία ηόζν
ζθιεξά· θαη κόλνλ έηζη –ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηελ κνλνκαλία ησλ
θπβεξλήζεσλ ηεο επνρήο γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε Μέζε Αλαηνιή– κπνξεί λα
εμεγεζεί ε εκκνλή ηεο θαιύηεξεο δεκνθξαηίαο ηεο πθειίνπ ζηελ άξλεζε
ζηνηρεησδώλ ειεπζεξηώλ γηα ηελ Κύπξν (π.ρ. θηιειεύζεξσλ πληαγκάησλ πνπ
δίλνληαλ ζε άιιεο απνηθίεο) ή ν απόιπηνο ραξαθηήξαο ηεο αληίδξαζήο ηεο ζηνλ
ελσηηθό αγώλα. Δμ άιινπ, πξνζπαζώληαο λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηε Μέζε
Αλαηνιή, ην Λνλδίλν αηζζαλόηαλ ππνρξεσκέλν λα βαζηζηεί ζηελ ππνζηήξημε
ηεο Σνπξθίαο, ηελ νπνία δελ έπξεπε λα δπζαξεζηήζεη κε αθνξκή ηελ πνιηηηθή
εμέιημε ηεο Κύπξνπ.
Πεγή: Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, «Ο ηειεπηαίνο ειιεληθόο απειεπζεξσηηθόο αγώλαο: Κύπξνο,
1954-1959. Βαζηθνί άμνλεο θαη πξννπηηθέο κειέηεο», ζην ζπιινγηθό ηόκν
Κύπξνο. Αγώλεο ειεπζεξίαο ζηελ ειιεληθή ηζηνξία,
Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα 2010, ζ. 277
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Αθνύ κειεηήζεηε ην πην πάλσ παξάζεκα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα
απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. ε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνην πνιηηηθό δήηεκα ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο αλαθέξεηαη
ην πην πάλσ παξάζεκα;
(2 κνλάδεο)
β. Πώο δηθαηνινγεί ν ζπγγξαθέαο ηε ζηάζε πνπ ηήξεζε ε Μεγάιε Βξεηαλία
απέλαληη ζην δήηεκα απηό;
(4 κνλάδεο)
γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) παξαδείγκαηα ζην δηπισκαηηθό επίπεδν όπνπ θαίλεηαη «ν
απόιπηνο ραξαθηήξαο» ηεο αληίδξαζεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζην δήηεκα
απηό, θαηά ηελ πεξίνδν 1950–1958.
(4 κνλάδεο)
Γ2.

(10 κνλάδεο)

Γεινηνγξαθία ηεο επνρήο από ην ζαηηξηθό πεξηνδηθό Νένο Αξηζηνθάλεο.
Πεγή: Έιιελεο Πνιηηηθνί, ηόκνο ΗΓ΄, Δπηά Ζκέξεο – Ζ Καζεκεξηλή,
Αζήλα 1996, ζ. 84
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Αθνύ παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ηε γεινηνγξαθία ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο θαη
κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. Να πεξηγξάςεηε ηελ εηθόλα (πξόζσπν, ρώξνο, δξάζε, αληηθείκελα).
(2 κνλάδεο)
β. Να εμεγήζεηε πώο ζπλδέεηαη ην πεξηερόκελν ηεο γεινηνγξαθίαο κε ηα
νηθνλνκηθά κέηξα ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνύπε θαη πνηα ήηαλ ε θαηάιεμε ηεο
πνιηηηθήο απηήο.
(4 κνλάδεο)
γ. Να αλαθέξεηε κία αληίζηνηρε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 20νύ αηώλα θαζώο θαη
ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηεο ζπλέπεηεο.
(4 κνλάδεο)
Γ3.

(15 κνλάδεο)
I. Γήισζε ηνπ ηάλιετ Μπόιληνπηλ, αξρεγνύ ηνπ πληεξεηηθνύ Κόκκαηνο ηεο
Βξεηαλίαο, ζην ππνπξγηθό ζπκβνύιην, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1933, έμη εβδνκάδεο
από ηε κέξα πνπ ν Υίηιεξ είρε δηαηάμεη ηε γεξκαληθή αληηπξνζσπεία λα
εγθαηαιείςεη ηε πλδηάζθεςε Αθνπιηζκνύ:
Αλ δελ είρακε θακηά ειπίδα λα επηηύρνπκε θάπνην πεξηνξηζκό εμνπιηζκώλ,
ζα είρακε θάζε ιόγν λα αλεζπρνύκε κε ηελ θαηάζηαζε, όρη κόλν γηα ηελ
αεξνπνξία, αιιά θαη γηα ην ζηξαηό θαη ην λαπηηθό. (Η Βξεηαλία) θαηέβαιε
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην αθνπιηζκνύ
ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβαλόηαλ θαη ε Γεξκαλία.
Πεγή: Henry Kissinger, Γηπισκαηία, Δθδόζεηο Ληβάλε, Αζήλα 1995, ζ. 327

II. Γήισζε ηνπ Γεξκαλνύ Γηόδεθ Γθέκπειο, ππεύζπλνπ ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ
Υίηιεξ, θαηά ηελ παξακνλή ηεο λαδηζηηθήο εηζβνιήο ζηε Ννξβεγία, ηνλ Απξίιην
ηνπ 1940:
Μέρξη ηώξα έρνπκε θαηνξζώζεη λα αθήζνπκε ηνλ ερζξό ζην ζθνηάδη ζε ό,ηη
αθνξά ζηνπο πξαγκαηηθνύο ζηόρνπο ηεο Γεξκαλίαο, αθξηβώο όπσο πξηλ ην
1932 νη αληίπαινί καο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο πνηέ δελ κπόξεζαλ λα
θαηαιάβνπλ πνύ πεγαίλακε ή όηη νη ππνζρέζεηο πνπ ηνπο δίλακε δελ ήηαλ
παξά έλα ηέρλαζκα... […] Αθξηβώο ην ίδην έγηλε θαη κε ηελ εμσηεξηθή
πνιηηηθή καο... Σν 1933, ν Γάιινο πξσζππνπξγόο ζα έπξεπε λα είρε πεη (θη
αλ ήκνπλ εγώ ζηε ζέζε ηνπ ζα ην ’ιεγα): «Ο λένο θαγθειάξηνο ηνπ Ράηρ
είλαη απηόο πνπ έγξαςε ην Mein Kampf*, κέζα ζην νπνίν ιέεη απηά θη απηά.
Γελ κπνξνύκε λα έρνπκε έλαλ ηέηνην άλζξσπν θνληά καο. Δίηε παίξλεη
δξόκν είηε ηνπο νξκάκε!». Γελ ην έθαλαλ όκσο. Μαο άθεζαλ λα πεξάζνπκε
κέζα από ηε δώλε θηλδύλνπ θαη κπνξέζακε λα απνθύγνπκε όινπο εθείλνπο
5
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ηνπο επηθίλδπλνπο ζθόπεινπο. Κη όηαλ ηα θαηαθέξακε θη εμνπιηζηήθακε
θαιά, θαιύηεξα από απηνύο, ηόηε καο θήξπμαλ ηνλ πόιεκν!
*Mein Kampf = Ο Αγώλ κνπ
Πεγή: Henry Kissinger, Γηπισκαηία, Δθδόζεηο Ληβάλε, Αζήλα 1995, ζ. 329–330

Αθνύ κειεηήζεηε κε πξνζνρή ηα πην πάλσ παξαζέκαηα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο
ζαο γλώζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα:
α. Να γξάςεηε κε πνηνλ νξγαληζκό ζρεηίδεηαη ην «ζρέδην αθνπιηζκνύ» πνπ
αλαθέξεηαη ζην παξάζεκα I, πόηε ηδξύζεθε ν νξγαληζκόο απηόο, δύν (2)
επηδηώμεηο ηνπ θαη δύν (2) ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζή ηνπ.
(6 κνλάδεο)
β. Πνηεο ζέζεηο δηαηππώλνπλ ν ηάλιετ Μπόιληνπηλ (παξάζεκα I) θαη ν Γηόδεθ
Γθέκπειο (παξάζεκα II) ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ αθνπιηζκνύ θαη πώο θξίλεη ν
δεύηεξνο ηε ζηάζε ησλ αληηπάισλ ηεο Γεξκαλίαο;
(4 κνλάδεο)
γ. Να παξνπζηάζεηε ηελ άλνδν ηνπ λαδηζηηθνύ θόκκαηνο ζηε Γεξκαλία, από ην
1928 κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή επηθξάηεζή ηνπ.
(5 κνλάδεο)

ΣΔΛΟ

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ!
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ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ (5)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
∆ιάρκεια Εξέτασης: ∆ύο (2) ώρες
ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ–ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧVI–L (26 – 50) εκτός των ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 46 και
50. ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ 29 και 30 εξετάζονται ΜΟΝΟ τα συντακτικά φαινόμενα
(γενική και δοτική).
Από τα μαθήματα - κεφάλαια 26-50 εξετάζονται:
1. η μετάφραση (εκτός των κεφαλαίων 29, 30, 46 και 50)
2. τα γραμματικά - ετυμολογικά (εκτός των κεφαλαίων 29, 30, 46, και 50)
3. τα συντακτικά φαινόμενα (εκτός των κεφαλαίων 46 και 50)
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Μ. Πασχάλης - Γ. Σαββαντίδης, ΛΑΤΙΝΙΚΑ, Γ΄ Τάξη
Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση, ΙΤΥΕ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει:
Α. ∆ιδαγμένο κείμενο
∆ίνεται διδαγμένο κείμενο 15-20 στίχων για μετάφραση. Το κείμενο μπορεί να ληφθεί
από ένα ή δύο μαθήματα-κεφάλαια της εξεταστέας ύλης και να δοθεί ελαφρά διασκευασμένο.
(μονάδες 50)
Β. Παρατηρήσεις
Ζητείται από τους υποψηφίους:
1. Να απαντήσουν σε 3-4 γλωσσικές παρατηρήσεις (γραμματικές-ετυμολογικές, συντακτικές).
(μονάδες 30)
2. Να μεταφέρουν 3-4 στίχους αδίδακτου κειμένου από τα Λατινικά στα Νέα Ελληνικά.
(μονάδες 10)
3. Να μεταφέρουν 2-3 στίχους νεοελληνικού κειμένου στα Λατινικά.
(μονάδες 10)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Μάθημα: Λατινικά
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014
08:00 – 10:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα του εξεταστικού δοκιμίου.
Να γράψετε όλες τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων.
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΔΑΓΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

(Μονάδες 50)

I. Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate
recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui
«Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et
grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est»
inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae
deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis…».
(Λατινικά Λυκείου, XXVIΙ)
II. Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset,
cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit eoque velut forte
elapso se vulneravit. Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam
obiurgandam venit, quod tonsoris praeripuisset officium. Cui secreto Porcia «non est
hoc» inquit «temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te
tale consilium molientem…».
(Λατινικά Λυκείου, XLIX)
1
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(Μονάδες 50)

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. (α) Να γράψετε τους πιο κάτω τύπους στον αντίθετο αριθμό:
urbe, cui, nomen, grandia, viri, vulneravit, ancillarum, molientem
(Μονάδες 4)
(β) Να γράψετε τους πιο κάτω τύπους στη γενική ενικού:
eum, desideranti, me, cultellum, unguium, clamore
(Μονάδες 3)

2. Να τρέψετε τους πιο κάτω τύπους ρημάτων σύμφωνα με την οδηγία που
υπάρχει δίπλα από τον καθένα:


legit: στο α΄ πρόσωπο ενικού της οριστικής ενεστώτα και παρατατικού στη
μέση φωνή



videri: στον αντίστοιχο τύπο του ενεστώτα και παρακειμένου στην ενεργητική
φωνή



spero: στο α΄ πρόσωπο πληθυντικού της υποτακτικής παρατατικού και
υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή



est: στο γ΄ πρόσωπο πληθυντικού της οριστικής μέλλοντα και συντελεσμένου
μέλλοντα



cognovisset: στο ίδιο πρόσωπο της οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα στην
ίδια φωνή



venit: στο β΄ πρόσωπο ενικού της οριστικής μέλλοντα και παρακειμένου στην
ίδια φωνή
(Μονάδες 6)

2
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3. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς (μονολεκτικούς τύπους) των πιο κάτω
επιθέτων διατηρώντας την πτώση, τον αριθμό και το γένος:
minor, certissimum
(Μονάδες 2)

4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους πιο κάτω τύπους (είναι υπογραμμισμένοι
στα διδαγμένα κείμενα για μετάφραση):
ex urbe, Tarentum, qui, suam, duriora, fore, uxor, se, amoris
(Μονάδες 4,5)

5. Να αναγνωρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις:
(α) Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset
(είδος, εισαγωγή, εκφορά, αιτιολόγηση εκφοράς)
(Μονάδες 2)
(β) ut dicis
(είδος, εισαγωγή, εκφορά, αιτιολόγηση έγκλισης)
(Μονάδες 2)

6. (α) unguium resecandorum causa
Να αποδώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού με:
(i) τελική πρόταση και
(ii) σουπίνο
(Μονάδες 2,5)
(β) Να μετατρέψετε τη σύνταξη της πιο κάτω πρότασης από ενεργητική σε
παθητική:
Accius tragoediam lēgit
(Μονάδες 4)
3

23

7. Να μεταφέρετε το κείμενο που ακολουθεί στα Ελληνικά:
Est enim amicitia consensio omnium rerum cum benevolentia et caritate; qua nihil
melius homini a deis immortalibus datum est. Divitias alii desiderant, alii bonam
valetudinem, alii vim, alii honores, multi etiam voluptates. Sine virtute autem
amicitia non esse potest.
(M. T. Ciceronis, De Amicitia 20, διασκευή)
Λεξιλόγιο:
consensio, -onis = συμφωνία
alii = άλλοι
voluptas, -atis = ηδονή
(Μονάδες 10)

8. Να μεταφέρετε το κείμενο που ακολουθεί στα Λατινικά:
Οι άρχοντες της πολιτείας οφείλουν με χρήσιμα λόγια και άριστα παραδείγματα να
οδηγούν τους νέους στην αρετή. Αυτή είναι το θεμέλιο της ελεύθερης πολιτείας.
(Μονάδες 10)

– ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ –

4
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ΜΑΘΗΜΑ : ΑΓΓΛΙΚΑ (6)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες και 15 λεπτά
Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Μέρος Ι. Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος ΙΙ. Ενότητα Β, Γ και ∆: δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Μέρος Ι. – 30 λεπτά
Ενότητα Α - Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
∆ίνεται στο μαθητή ακουστικό κείμενο ή ακουστικά κείμενα προφορικού λόγου (ομιλίες,
συνομιλίες, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κ.α.) με στόχο να κατανοήσει τα επί μέρους νοήματα
των κειμένων και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων,
αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού τύπου.
(βαθμοί 20)
Μέρος ΙΙ. – δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Ενότητα Β – Παραγωγή γραπτού λόγου
∆ίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν στην ξένη γλώσσα,
κείμενο έκτασης περίπου 250 - 300 λέξεων. Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι
περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.
(βαθμοί 30)
Ενότητα Γ – Κατανόηση γραπτού λόγου
∆ίνεται στους υποψήφιους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση
και άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους
νοημάτων του κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και
κλειστού τύπου και διαφόρων τύπων όπως, απαίτησης σύντομης ή εκτεταμένης απάντησης,
πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, σωστό/λάθος κ.α.
Η θεματολογία των κειμένων είναι γενικού ενδιαφέροντος και βασίζεται σε θέματα σχετικά με
την εκπαίδευση, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, την αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου και την ψυχαγωγία, τις νέες τεχνολογίες, την υγεία, τις διατροφικές και άλλες
προσωπικές συνήθειες, το περιβάλλον, την Ευρώπη και τους πολίτες της κ.α.
(βαθμοί 30)
Ενότητα ∆ – Χρήση της γλώσσας
∆ίνονται δραστηριότητες / ασκήσεις, διαφόρων τύπων, με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας
του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας κατά τρόπο
επικοινωνιακό.
(βαθμοί 20)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β2
Ακούω

Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω


Διαβάζω


Λαμβάνω
μέρος σε μια
συζήτηση

?

Μ
Εκφράζομαι
Ι
Λ προφορικά με
συνεχή λόγο
Ω


Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω



Μπορώ να κατανοώ διαλέξεις με σύνθετη επιχειρηματολογία, εάν το
θέμα είναι αρκετά οικείο. Μπορώ να κατανοώ το μεγαλύτερο μέρος
των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων και των ντοκιμαντέρ. Μπορώ να
κατανοώ τις περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες αν η γλώσσα
είναι η καθομιλουμένη.
.

Μπορώ να διαβάζω άρθρα και συνεντεύξεις που εκφράζουν
προσωπικές θέσεις και απόψεις .Μπορώ να κατανοώ ένα σύγχρονο
λογοτεχνικό κείμενο σε πρόζα.

Μπορώ να επικοινωνώ με αυθορμητισμό και άνεση, ώστε η
συζήτηση να εκτυλίσσεται με ομαλό τρόπο. Μπορώ να συμμετέχω
ενεργά σε μια συζήτηση υπό κανονικές συνθήκες, να εκθέτω και να
υπερασπίζομαι τις απόψεις μου.

Μπορώ να εκφράζομαι με σαφή και λεπτομερή τρόπο πάνω σε
θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων μου. Μπορώ να
αναπτύσσω την άποψή μου σε ένα θέμα της επικαιρότητας και να
εξηγώ τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών
προσεγγίσεων στο θέμα.

Μπορώ να γράφω κείμενο σαφές και λεπτομερές πάνω σε μια
μεγάλη ποικιλία θεμάτων σχετικών με τα ενδιαφέροντά μου. Μπορώ
να γράφω μια μελέτη ή μια αναφορά μεταφέροντας μια πληροφορία
ή εκθέτοντας ένα επιχείρημα το οποίο υποστηρίζει ή αντικρούει τη
συγκεκριμένη άποψη. Μπορώ να γράφω προσωπικές ή επίσημες
επιστολές που αποδίδουν με λεπτές αποχρώσεις προσωπικά
γεγονότα και εμπειρίες.

© Συμβούλιο της Ευρώπης: Kοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες (ΚΕΠΑ)

26

ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
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IV. LISTENING SKILLS

(20 MARKS)

EXERCISE 1
Choose the correct answer a, b or c.

(5x1=5 marks)

Couch surfing

1. Couch surfing is a _______.
a. travel agency
b. website
c. holiday destination
2. In couch surfing, staying with other people is _______.
a. free
b. cheap
c. expensive
3. Jonathan has done couch surfing _______.
a. once
b. a couple of times
c. many times
4. Most couch surfers are interested in meeting people from _______.
a. the city of Tokyo
b. all over Asia
c. all over the world
5. To get started in couch surfing, you need to _______ .
a. register on the website
b. know about other cultures
c. host other couch surfers
Sources
http://www.elllo.org/english/1051/1098-JM-Couch.htm
http://theinfamousj.deviantart.com/art/Triangle-CouchSurfing-Logos-3-193369677
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EXERCISE 2
Put a tick (√) in the appropriate box.

(5x1=5 marks)

Text messaging

True

False

1. Texting while walking is dangerous.
2. People may fall into holes while walking and texting.
3. Walking is a simple activity.
4. Over 16,000 people were injured while texting.
5. Leg injuries are the worst cases.

Sources
http://www.breakingnewsenglish.com/1403/140312-texting-while-walking.html
http://www.dreamstime.com/stock-photography-texting-mobile-image5262952
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EXERCISE 3
Fill in the blanks. Write only ONE word in each blank.

(10x1=10 marks)

Nelson Mandela
South Africans and people from all over the world are mourning the
death of Nelson Mandela. In South Africa, thousands of people
gathered in Johannesburg and Soweto to say goodbye to their
country's first ever 1. ____________ president. They danced, sang,
cried and 2. ____________ for the man they loved. Mr Mandela died
aged 95 on Thursday after months of illness. South Africa's President
Jacob Zuma broke the 3. ____________ of Mr Mandela's death in a late-night
speech on TV. Mr Zuma said, ‘Our nation has lost its greatest son.’ Mr Mandela
spent most of his life campaigning for equal 4. ____________ in South Africa. He
spent 27 years in 5. ____________ before becoming South Africa's president in
1994.
Leaders from all over the world heaped praise on Mr Mandela. His long-time friend
Archbishop Desmond Tutu said, ‘God was so 6. ____________ to us in South Africa
by giving us Nelson Mandela.’ US President Barack Obama said, ‘He achieved 7.
____________ than could be expected of any man. Today, he has gone home.’ UN
Secretary-General Ban Ki-moon called him ‘a giant for justice and a down-to-earth
human inspiration.’ He added, ‘Nelson Mandela showed what is 8. ____________
for our world and within each one of us if we believe, 9. ____________ and work
together for justice and humanity.’ British Prime Minister David Cameron tweeted,
‘Nelson Mandela was a 10. ____________ of our time. A great light has gone out in
the world.’

Sources
http://www.breakingnewsenglish.com/1312/131208-nelson-mandela-a.html#ixzz2qgMtYshv
http://www.newclearvision.com/category/current-events/
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

PART I: WRITING SKILLS

(30 MARKS)

Write a composition of about 250 – 300 words on the following topic.

Social media such as Facebook have changed young people’s lives. Discuss some of
these changes. Present your views in an article for your school magazine.
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PART II: READING SKILLS

(30 MARKS)

Read the text below and do ALL the exercises that follow.
‘Be the change that you wish to see in the world’
(Mahatma Gandhi)
School exam season in Greece has arrived. But for many
now facing the final year tests, the stress is twofold: last
minute continuous studying and the knowledge that they’ll
soon enter the worst job climate in Europe. At high schools
in several European countries, dreams have been put on
hold. The school leavers wish for a stable job, for a future
full of opportunity. But, instead, unemployment and uncertainty await.
The economic crisis and the strict financial measures have led to a devastating
effect on youth. Greek emigration to Germany jumped by more than 40% last
year. ‘I don’t want to leave my friends and family,’ 23-year-old Christina says.
‘Abroad, I will struggle to find friends, at least in the first year. But I have no other
choice. It’s a sacrifice I’m willing to make because I can’t find anything hopeful
here.’ Luckily, among the students, some are optimistic. One thinks of leaving the
city for the countryside, another of going into farming because of a lack of
opportunities. Alexandros, 17, says with a smile, ‘It will be very difficult to get a
job in my own country but not impossible; I will try really hard. Maybe, with God’s
help, I’ll succeed.’

Par 1

Par 2
Par
5
Par
Par24
Par 2

Some young hopefuls are even fighting back. One success story is GloVo,
recently started by a group of entrepreneurs in their twenties. GloVo is a global
volunteers’ platform that finds volunteers for large events. GloVo’s name stands
for Global Volunteers, and its values are passion, responsibility, integrity,
motivation and enjoyment. Their vision is to create a global volunteers’
community with certain values which will offer experience to volunteers and
quality to events.
According to co-founder Aris Konstantinidis, young people must not accept the
curse of unemployment. ‘Many people think that there is no way out of the
financial crisis,’ he says, ‘but I think it’s an opportunity to go out of our comfort
zone, shape our future and get rid of all the old negative ways of doing things. We
want young people to be able to take part in life and to stand on their own two
feet.’ Eleni, 21, has been volunteering for GloVo and says she’s trying to get as
much experience as she can. She thinks of the jobless situation all the time and
highlights that volunteering is the only way to overcome the crisis. She points out
that young people have to go forward and fight. ‘Unless they stop and ask what’s
happening or what they are going to do, nothing will improve,’ she concludes.
Undoubtedly, nowadays, it is very difficult, especially for young people, to add
working experience to their CV—Biographical Statement—because of the
economic crisis. At the same time, volunteering experience is receiving more and
more respect. For this reason, volunteering is a great way to make one’s CV
stand out from all the rest.
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Par 3

Par 4

Par 5

Employers appreciate voluntary work because it shows that young volunteers are
active members of society and have lots of interests and the willingness to offer.
For example, the social networking service LinkedIn has already added a different
category for volunteering experience. It is not unusual for a volunteer to be
employed after contributing to an event. That’s because during an event
volunteers can show how hard-working they are and which skills or values they
possess. If they do what they have to do and fulfil their duties, people are going to
respect it, and observant employers are going to have them in mind for future
working positions in their company.
Facing the crisis takes energy and determination. Luckily, this ancient nation is
full of youthful vitality.

Adapted from BBC News:

http://www.bbc.com/news/business-22702003
http://glovo.com.gr/

A. In which paragraph does the writer refer to ... ?
A1. young people leaving their home
Paragraph ______

(6x1=6 marks)

A2. employers’ appreciation of volunteering
Paragraph ______
A3. anxiety of final year exams
Paragraph ______
A4. a hopeful global platform
Paragraph ______
A5. a way of making your CV special
Paragraph ______
A6. solutions suggested by one of GloVo’s founders
Paragraph ______

B. Choose the best alternative a, b, c or d according to the text. (5x2=10 marks)
1. Dreams have been put on hold because school leavers ... .
a. have a lot of jobs to choose from
b. are about to enter the worst job climate
c. have no stress
d. do last minute studying

33

Page 3 of 7

Par 6

Par 7

2. Alexandros is … .
a. a farmer
b. a 15-year-old student
c. an optimist
d. a pessimist
3. GloVo is a global network that aims to … .
a. advertise higher education
b. create profit
c. discourage volunteering
d. promote volunteering
4. The underlined word ‘they’ (paragraph 4) refers to … .
a. co-founders
b. young people
c. parents
d. negative ways
5. Volunteering is an excellent way of … .
a. gaining working experience
b. travelling around Europe
c. lowering exam stress
d. avoiding one’s responsibilities

C. Extended writing

(8 marks)

Use information from paragraph 2. In your own words, identify 4 ways in which
young people can handle the economic crisis.
Use your own ideas. Suggest at least 2 ways of dealing with youth unemployment.
Write 80 – 100 words.
D. Choose the best alternative a, b, or c to explain the underlined words
according to the text.
(6x1= 6 marks)
1. stable (paragraph 1)
a. temporary
b. insecure
c. secure
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2. jumped (paragraph 2)
a. increased
b. decreased
c. remained
3. vision (paragraph 3)
a. mistake
b. aim
c. sacrifice
4. highlights (paragraph 4)
a. emphasises
b. ignores
c. hides
5. active (paragraph 6)
a. passive
b. energetic
c. angry
6. values (paragraph 6)
a. beliefs
b. problems
c. jobs

PART III: USE OF ENGLISH
(20 MARKS)
A. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first
sentence, using the word given. Do not change the word given. (5x1=5 marks)
1. The last time I played football was last March.
I _______________________ last March.
2. You must wash the fruit very well.
The fruit _______________________ very well.

since

be

3. “I’m sorry I called in the middle of the night,” David said.
David _______________________ in the middle of the night. apologised
4. The boys said they hadn’t broken the window.
The boys _______________________ the window.
5. There’s a possibility that they won’t visit us at the weekend.
They ________________________ at the weekend.
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B. Read the text and complete the blanks with the correct form of the words in
capitals.
(10x1=10 marks)
The weather in Cairo is 1. _________ (MAIN) hot
and dry all year round with most 2._________
(TOUR) preferring to visit during the mild winter
from November to April.
The city of Giza, site of the pyramids and the
Sphinx, is without doubt the most famous 3.
_________ (ATTRACT) of modern Egypt and one of the seven wonders of the
ancient world. They are 4. _________ (IMPRESS) during the day and become
equally 5. _________ (MEMORY) by night during the dazzling sound and light show.
The heart of the city is every shopper’s paradise as it is filled with 6._________
(SHOP) malls and the 7. _________ (FINE) designer shops. At night, a 8.
_________ (TRAVEL) can visit food markets and a variety of eateries, ranging from
roadside stands to fine restaurants, or go 9. _________ (DANCE) in one of Cairo’s
many night clubs.
Finally, for visitors wishing to catch up on some history, the 10. _________ (EGYPT)
National Museum displays Tutankhamen’s ancient treasures.

Adapted from: http://incyprus.philenews.com/en-gb/Short-Breaks/4331/897/cairo
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C. Fill in the gaps with only ONE word.

(10 x0.5= 5 marks)

Sprint Triathlon aims to attract crowds
An event called Paphos Sprint Triathlon contributes
greatly to local sports tourism. This event attracts
about a hundred athletes from Cyprus 1. _________
abroad. A sprint triathlon is a short-distance sport,
ideal 2. _________ those who are new to it.
Because sprint triathlons do not require 3. _________
training or experience, 4. _________ are suitable for people 5. _________ rarely
visit the gym. The Paphos event starts with the cycling part of the triathlon at
Geroskipou beach. The swimming and running sections of the event, which 6.
_________ place at this magical beach, are sponsored 7. _________ the Paphos
Tourism Board. During the event, Bikin’ Cyprus offers a free bicycle tour in several
places in the Paphos district. This tourist service aims to 8. _________ visitors the
opportunity to enjoy an environmentally friendly 9. _________ of transportation and
explore the district with emphasis 10. _________ rural areas.

Adapted from Cyprus Weekly, The Cyprus Weekly, 12 April 2014, p71

http://www.canstockphoto.com/images-photos/triathlon.html

END OF EXAMINATION
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ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ (7)
ΔΞΔΤΑΣΤΔΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ
Γιάπκεια εξέηαζηρ: ηξεηο (3) ώξεο θαη 15 ιεπηά
Δπίπεδο Β1 ηος Κοινού Δςπωπαϊκού Πλαιζίος Αναθοπάρ για ηιρ Γλώζζερ (ΚΔΠΑ)
Μέπορ Ι. Δλόηεηα Α: 30 ιεπηά
Μέπορ ΙΙ. Δλόηεηεο Β, Γ θαη Γ: 2 ώξεο θαη 30 ιεπηά
Μέπορ Ι: 30 ιεπηά
Δνόηηηα Α – Ακοςζηική Καηανόηζη Πποθοπικού Λόγος
Γίλεηαη ζην καζεηή αθνπζηηθό θείκελν ή αθνπζηηθά θείκελα πξνθνξηθνύ ιόγνπ (νκηιίεο, ζπλνκηιίεο,
αλαθνηλώζεηο, δηαθεκίζεηο θ.α.) κε ζηόρν λα θαηαλνήζεη ηα επί κέξνπο λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ θαη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αλαγλσξηζηηθνύ ή/θαη παξαγσγηθνύ
ηύπνπ.
(20 μονάδερ)
Μέπορ ΙΙ: Γύν (2) ώξεο θαη 30 ιεπηά
Δνόηηηα Β – Παπαγωγή Γπαπηού Λόγος
Γίλεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο έλα ζέκα θαη ηνπο δεηείηαη λα ζπληάμνπλ ζηελ μέλε γιώζζα, θείκελν
έθηαζεο πεξίπνπ 180 – 200 ιέμεσλ. Η παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ κπνξεί λα είλαη πεξηγξαθή ή/θαη
δηήγεζε ή/θαη έθθξαζε άπνςεο ή/θαη δηαηύπσζε επηρεηξεκαηνινγίαο.
(30 μονάδερ)
Δνόηηηα Γ – Καηανόηζη Γπαπηού Λόγος
Γίλεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο άγλσζην θείκελν ή αξηζκόο άγλσζησλ θεηκέλσλ γηα θαηαλόεζε θαη
άληιεζε από απηά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ, γεληθνύ λνήκαηνο ή επί κέξνπο λνεκάησλ ηνπ
θεηκέλνπ ή ησλ θεηκέλσλ. Οη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο είλαη αλνηθηνύ ή/θαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη
δηαθόξσλ ηύπσλ όπσο, απαίηεζεο ζύληνκεο ή εθηεηακέλεο απάληεζεο, πνιιαπιώλ επηινγώλ,
αληηζηνίρηζεο, ζσζηό/ιάζνο θ.α.
Η ζεκαηνινγία ησλ θεηκέλσλ είλαη γεληθνύ ελδηαθέξνληνο θαη βαζίδεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
εθπαίδεπζε, ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ηελ
ςπραγσγία, ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ πγεία, ηηο δηαηξνθηθέο θαη άιιεο πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο, ην
πεξηβάιινλ, ηελ Δπξώπε θαη ηνπο πνιίηεο ηεο θ.α..
(30 μονάδερ)
Δνόηηηα Γ – Φπήζη ηηρ Γλώζζαρ
Γίλνληαη δξαζηεξηόηεηεο / αζθήζεηο, δηαθόξσλ ηύπσλ, κε ζηόρν ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ
ππνςεθίνπ λα ρξεζηκνπνηεί νξζά ηηο κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο θαηά ηξόπν
επηθνηλσληαθό.
(20 μονάδερ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β1
Ακούω

Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω


Διαβάζω


Λαμβάνω
μέρος σε μια
συζήτηση

?

Μ
Ι
Εκφράζομαι
Λ προφορικά με
Ω συνεχή λόγο


Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω



Μπορώ να κατανοώ τα κύρια σημεία μιας συζήτησης, με την
προϋπόθεση ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή
και σαφής και τα θέματα της συζήτησης οικεία, όπως για
παράδειγμα εργασία, σχολείο, καθημερινές δραστηριότητες
κ.λπ. Μπορώ να κατανοώ το κεντρικό θέμα ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών εκπομπών, εάν αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον για
μένα και οι συνομιλητές μιλούν αργά και καθαρά.

Μπορώ να κατανοώ κείμενα που είναι γραμμένα στην
καθομιλουμένη ή σε γλώσσα σχετική με τη δουλειά μου.
Μπορώ να κατανοώ την περιγραφή ενός γεγονότος, ή την
έκφραση συναισθημάτων και ευχών σε μια προσωπική
επιστολή.
Μπορώ να αντεπεξέρχομαι λεκτικά στις περισσότερες
καταστάσεις που είναι δυνατόν να συναντήσει κανείς όταν
ταξιδεύει στο εξωτερικό. Μπορώ να συμμετέχω χωρίς
προετοιμασία σε μια συζήτηση πάνω σε θέματα οικεία ή με
προσωπικό ενδιαφέρον ή με αναφορές στην καθημερινή ζωή
(όπως για παράδειγμα οικογένεια, προσωπικές ασχολίες,
εργασία, ταξίδια, επικαιρότητα).
Μπορώ να χειρίζομαι με απλό τρόπο εκφράσεις προκειμένου
να περιγράψω εμπειρίες, γεγονότα, όνειρα, τις ελπίδες, τους
στόχους μου. Μπορώ να εκφράζω με συντομία τις απόψεις και
τα σχέδιά μου. Μπορώ να διηγούμαι την πλοκή μιας
κινηματογραφικής ταινίας και να περιγράφω τις αντιδράσεις
μου.

Μπορώ να γράφω ένα απλό και δομημένο κείμενο πάνω σε
θέματα οικεία ή με προσωπικό ενδιαφέρον. Μπορώ να γράφω
προσωπικές επιστολές για να διηγηθώ εμπειρίες και
εντυπώσεις.

© Συμβούλιο της Ευρώπης: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες (ΚΕΠΑ)
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ΑΡ. ΣΑΤΣ.: ………………..…… ΚΧΔ. ΤΠΟΦ.: …………..…
ΕΠΧΝΤΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ……..………….
ΥΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΣΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: ………...………….…………………..

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΧΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΗ - ΚΑΣΑΝΟΗΗ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ
21 Μαΐοσ 2014

:
:

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΗ - ΚΑΣΑΝΟΗΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΕΙ (3) ΕΛΙΔΕ.
Όλες οι απανηήζεις να γραθούν ζηο θσλλάδιο.
Να απανηήζεηε ζε όλα ηα ερωηήμαηα.
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COMPRÉHENSION ORALE

20 POINTS

CONSIGNES
Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents
différents.
Pour chaque document vous aurez :
 une minute pour lire les questions,
 une première écoute, puis une minute pour commencer à répondre
aux questions,
 une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses.

DOCUMENT I: Paris
Cochez la bonne réponse

7 points
✓ ou complétez.

1. Dans ce document, on parle :
a) d’activités culturelles.
b) de moyens de transport.
c) de sorties nocturnes.

1 point





2. Actuellement, les habitants de Paris utilisent moins le vélo.
VRAI



FAUX



3. Aujourd’hui, se déplacer dans Paris est difficile.
VRAI



FAUX

1 point





a) le club sportif de Paris
b) les jeunes écologistes de Paris
c) la mairie de Paris
5. La location du vélo est gratuite.



FAUX

1 point



4. La promotion du vélo se fait par :

VRAI

1 point

1 point



6. Le vélo est le mode de transport de l’avenir parce qu’il est :

2 points

a) …………………………………..……
b) ………………………………………..
www.youtube.com

1
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DOCUMENT II : Déménager
Cochez la bonne réponse

7 points

✓ ou complétez.

1. Le monsieur va déménager :

1 point





a) à la campagne.
b) au centre de Paris.
c) dans la banlieue de Paris.

2. La dame est vraiment contente du déménagement de son ami.
VRAI





FAUX

3. Selon lui, il y a des lieux :

1 point





a) agréables.
b) ennuyeux.
c) tranquilles.

4. Lui, il a toujours habité en province.
VRAI



FAUX

1 point



5. Il s’installe à Paris pour changer d’emploi.
VRAI



FAUX

1 point



6. Il est au chômage depuis :
a) 1 mois.
b) 6 mois.
c) 10 mois.

1 point





7. Il est optimiste pour son avenir professionnel à Paris.
VRAI

1 point



FAUX

1 point



www.podcastfrancaisfacile.com

2
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DOCUMENT III: Qui appelle le Docteur Martin ?

6 points

Écoutez les dialogues suivants et reliez-les à la personne correspondante en
écrivant le numéro correct dans la case vide.

1.

a. son fils

2.

b. une amie

3.

c. son patient

4.

d. sa secrétaire

5.

e. sa femme

6.

f. un collègue
www.youtube.com
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΓΑΛΛΙΚΑ
21 Μαΐοσ 2014
8:00 – 11:15

TO ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΕΛΙΔΕ
Όλες οι απανηήζεις να γραθούν ζηο ηεηράδιο απανηήζεων.
Να απανηήζεηε ζε όλα ηα ερωηήμαηα.
Πριν από κάθε απάνηηζη να ζημειώζεηε ηα ζηοιτεία ηης ερώηηζης.

A. PRODUCTION ÉCRITE

30 POINTS

Traitez le sujet suivant en 180 - 200 mots.
Le Service Volontaire Européen (SVE), qui fait partie du programme «Jeunesse en
action» de l’Union européenne, propose aux jeunes de 17 à 30 ans de participer dans
plusieurs actions humanitaires (lutte contre la faim et la pauvreté, aide aux personnes
sans domicile, soutien aux personnes âgées, etc.).
Vous voulez contribuer activement dans une de ces actions et vous écrivez un e-mail à
l’association correspondante de votre choix pour exprimer votre intérêt et expliquer les
raisons pour lesquelles vous voulez y participer.

1
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
DOCUMENT I

30 POINTS
15 points

Lisez le document et répondez à toutes les questions qui suivent.

Petite histoire de la parfumerie
Le parfum est apparu à l’aube des grandes civilisations antiques. À l’époque, les
essences et les résines aromatiques étaient utilisées largement dans les cérémonies
religieuses et les rites funéraires. Elles accompagnaient aussi la vie quotidienne : des
plantes pour la médecine, des aromates pour la cuisine, des fleurs pour les rites de
séduction…
Avec l’échange des matières parfumées vient la création des routes commerciales, ou de
«la route des épices». Corinthe a été la première cité à regrouper le négoce des
aromates, la fabrication des parfums et des flacons en terre cuite. Notons aussi la
découverte du site archéologique de Pyrgos, à Chypre, datant de l’Âge du bronze qui,
d’après Maria Rosario Belgiorno, le chef de l’équipe de fouilles, pourrait être le plus
ancien lieu de production de parfum dans le monde. Quatorze parfums
différents de dix essences y ont été trouvés et une douzaine ont,
jusqu’à présent, été reconstitués à partir de morceaux de flacons
d’argile par des scientifiques italiens. Parmi les arômes trouvés il y a la
cannelle, le laurier, le myrte et la bergamote, des plantes qui poussent
sur l’île.
Au Moyen Âge, on utilisait les plantes contre les épidémies mais dès la Renaissance, les
premières essences parfumées des chimistes italiens font la joie des reines et des
courtisanes. En France, la parfumerie se développe à Grasse au 18e siècle et va dominer
l’Europe au siècle suivant. Versailles et sa cour sont enivrés de parfum, qui devient un
code de séduction et à l’époque napoléonienne, on recherche le parfum comme symbole
de distinction.
Au 19e siècle, avec l’essor industriel, nous avons l’apparition des grands magasins et des
grandes expositions internationales qui amorcent une nouvelle mutation pour la
parfumerie. Et nous rencontrons aussi les premiers grands parfumeurs, comme Guerlain,
qui innovent avec des créations riches et originales.
Au début du 20e siècle, et surtout après la 1èreguerre mondiale, l’Europe est prise de
frénésie de création, dans les parfums. Chanel ouvre le bal avec le fameux parfum «N°5»
qui enivre les dames. Paris et ses couturiers parfumeurs vont peu à peu démocratiser le
parfum… Guerlain lance «Shalimar», Patou innove avec «Joy», Coty
crée «Chypre» et Lanvin imagine «Arpège.
Dans les années 70, les parfums épicés et orientaux, comme
«Opium» d’Yves Saint Laurent, connaissent leurs heures de gloire.
Au contraire, une décennie plus tard, la mode est aux eaux fraîches
2
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et fleuries et vers la fin du 20esiècle les parfums, dits «gourmands ou sucrés» deviennent
incontournables.
Aujourd’hui, avec environ 1000 lancements de nouveautés par an, les maisons de
parfums jouent bien souvent la carte de la sécurité avec des essences très admises qui
plaisent à la majorité et qui ne bousculent ni le marché, ni l’innovation.
D’après deux textes extraits des sites www.grasseauparfum.com et www.chypreorthodoxe.com

1. Dans l’Antiquité, les gens utilisaient des parfums dans plusieurs domaines de leur vie.
Dans quels domaines ? Citez-en trois.
3 points
a) …………………………………….
b) …………………………………….
c) …….………………………………
2. Corinthe a été un centre important:
a) de consommation et de distribution de parfums.
b) de production et de commercialisation de parfums.
c) d’importation et d’exposition de parfums.

1 point

3. La variété de parfums découverts à Pyrgos est la raison pour laquelle le site est
considéré comme la première «maison de parfum» dans le monde.
1 point
VRAI



FAUX



4. Les végétaux utilisés dans la fabrication de parfums à Pyrgos étaient importés de
l’étranger.
1 point
VRAI



FAUX



5. Associez chaque période historique au domaine correspondant :
a) Moyen Âge
i. médecine végétale
b) Renaissance
ii. forte commercialisation
c) Ère napoléonienne
iii. aristocratie royale
d) 19e siècle
iv. prestige social
6. Au 20e siècle, la maison pionnière de parfums a été ……………………….
7. Relevez les caractéristiques des parfums à succès :
a) des années 70 .……………………………………………………..……
b) des années 80 …………………………………………………………..
c) des années 90 ……………………………..……………………….……

4 points

1 point
3 points

8. De nos jours, les maisons de parfums présentent des arômes conventionnels au
marché pour ne pas mettre leurs ventes en danger.
1 point
VRAI



FAUX
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DOCUMENT II

6 points

Lisez le document suivant et complétez la fiche ci-dessous.

À la Maison
des associations

deDijon
Lignes 4, 18 et T2 :
Arrêt Monge
L5, 12 : Arrêt Suquel
er
Coroi : Arrêt 1 Mai
Foyer

Postulez en direct
et Rencontrez les entreprises
Animation / Sports
Hôtellerie / Restauration

Commerce / Vente
Services

Ateliers CV / Lettre de motivation

Renseignements : www.jobsdete-bourgogne.com

a. Type d’évènement : ………………..……………………………..……………………...……..
b. Thème de l’évènement : ………………………..………….……………………....…………..
c. Date:………………………………………………………….………………………………….
d. Secteurs concernés : …..……………………………………………………………….………
e. Lieu :.………………………….……….…………..…………………………….………………
f. Pour plusIII9
d’informations
: …….…………………..…………………………………………….
DOCUMENT
points
4
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Document III

9 points

Lisez les documents suivants et répondez aux questions qui suivent.

No. 1

No. 2

GEO

LE POINT

Avec GEO, on part à la découverte du
monde grâce à ses albums photos,
carnets de voyage et reportages photo !
Ce magazine mensuel traite des sujets
qui évoquent des pays, des villes, des
peuples méconnus et des aspects
spectaculaires de la nature et de
l'environnement. Il accorde une large
place aux reportages photographiques.

Le Point est un magazine hebdomadaire
français d'information générale qui
ouvre ses pages à toutes les opinions
politiques.
Avec rigueur, conviction et ouverture,
Le Point analyse et prolonge tout
évènement politique, économique, social
et culturel en France et dans le monde.

No. 3

No. 4

MARIE CLAIRE

GOURMETS
DE FRANCE

Ce magazine féminin mensuel contient
différentes rubriques sur la mode, les
cosmétiques, des conseils pour être en
forme, des conseils sur la vie en couple,
ainsi que des petits «secrets» concernant
la décoration de la maison. Marie Claire
publie aussi des reportages sur les
spectacles et la vie des stars.

Gourmets de France est le magazine
gratuit consacré à la gastronomie en
Gironde, qui redécouvre avec plaisir et
légèreté les saveurs de ce coin de la
France.
Ce bimestriel, met en avant les produits
locaux, présente les producteurs et
artisans, interroge les chefs et ouvre
également ses pages aux bloggeurs
culinaires de la Gironde.
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1.

Quel magazine conviendrait-il mieux aux goûts et aux besoins des personnes citées
ci-dessous ? Associez le numéro de chaque magazine à la personne
correspondante.
6 points

a) Philippe est un bon viveur qui apprécie la cuisine régionale.

N° : ……

b) Jacques s’intéresse à plusieurs domaines de l’actualité
N° : ……
nationale et internationale.
c) Françoise fait très attention à son apparence vestimentaire et
N° : ……
à sa ligne.
d) Michel rêve de faire le tour du monde pour connaître des
N° : ……
pays et des civilisations lointains.
e) Céline aime préparer de bons petits plats français pour sa
N° : ……
famille.
f) Sylvie est fascinée par le mode de vie luxueux des
N° : ……
célébrités.

2.

Ces deux magazines sont publiés tous les mois.
N° ……….

et

2 points

N° ……….

3. On ne doit verser aucune somme d’argent pour avoir le magazine N°……… .
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1 point

C. USAGE DE LA LANGUE

20 POINTS

Exercice I

5 points

Choisissez la forme verbale qui convient parmi les propositions ci-dessous.
Il y a de jeunes chanteuses qui émergent ici et là, mais Indila, c’est de
la bombe. J’ai eu une grosse claque en (1) … la chanson de cette
nouvelle chanteuse pour la première fois. On (2) … que sa voix est
capable de tout faire, de parcourir tous les horizons.
Pendant plusieurs semaines, elle se trouvait en tête du classement des
meilleures ventes et il y a quelques jours, le clip vidéo de sa chanson
Dernière Danse (3) … les 58 millions de vues sur YouTube. Personne n’ (4) … ce grand
succès.
On sait très peu de choses sur son âge et ses origines. En janvier, elle a confié au
Parisien (5) … guide touristique au marché de Rungis, avant de devenir chanteuse. «Je
nais avec cet album, avant je n' (6) … pas.», a-t-elle avoué. D’après elle, l’important, ce
n’est pas sa vie, mais l’histoire qu’elle veut raconter au public. Et pour le faire, il faut
qu’elle (7) … en avant sa musique.
La jeune chanteuse (8) … plus de 40.000 exemplaires de son album et les ventes
continuent à (9) …. Sa voix est puissante, d’un timbre clair, habillée de troublantes
sonorités orientales. Je suis convaincu que nous (10) … à écouter ses chansons pour
longtemps !
D’après un texte extrait du site www.terrafemina.com

(1)

a) écoutais

b) écoutant

c) écouter

d) écoute

(2)

a) dira

b) dirait

c) avait dit

d) disait

(3)

a) atteint

b) a atteint

c) atteignait

d) atteigne

(4)

a) ait prévu

b) a prévu

c) aura prévu

d) avait prévu

(5)

a) être

b) étant

c) avoir été

d) est

(6)

a) existerais

b) existe

c) existerai

d) existais

(7)

a) mette

b) mettait

c) met

d) mettra

(8)

a) vendra

b) avait vendu

c) vendrait

d) a vendu

(9)

a) augmente

b) augmenter

c) augmentant

d) augmentent

(10)

a) continuons

b) continuions

c) continuerons

d) continuerions
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Exercice II

5 points

Complétez le texte suivant avec un mot de la même famille que celui de la colonne
de droite, en faisant toutes les transformations nécessaires, comme dans
l’exemple.

La Route Byzantine : une sainte (0) expérience
Dans les montagnes du Troodos, un (1) …trésor
byzantin illustre la (2) …du patrimoine religieux de
l’île. Située à la croisée des routes de la Méditerranée
(3) …, Chypre a hérité de la plus grande concentration
d’églises et de monastères de l’ancien Empire
byzantin. Des édifices religieux restés pour la plupart
intacts abritent, derrière leurs portes de bois
caractéristiques de l’(4) …du Troodos, de superbes
fresques murales et icônes.
Dix de ces églises (5) …sont
inscrites
sur
la
liste
du
Patrimoine mondial de l’Unesco.
L’histoire de chacune de ces
églises est aussi passionnante que leur (6) … ; elle
raconte des épisodes uniques de la vie des saints et
apôtres les plus importants, et témoigne(7) …de la vie
religieuse dans ces montagnes, laquelle continue à
(8) … beaucoup de monde, orthodoxe ou non. Ne
manquez pas de visiter aussi les (9) …églises dédiées
à la Sainte-Croix, construites après le passage de
Sainte Hélène par Chypre, lors de son (10) … de
Terre Sainte.

(0) expérimenter
(exemple)

(1) vraiment
(2) riche
(3) orient
(4) architecte
(5) merveille
(6) découvrir
(7) égal
(8) attraction
(9) nombre
(10) retourner

D’après un texte extrait du site www.visitcyprus.com
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Exercice III

5 points

Pour compléter le texte, choisissez le mot ou le groupe de mots qui convient parmi
les propositions ci-dessous.
Les mariages à Chypre
Ils se sont dit « oui » et se préparent à fêter leur union. (1) …, il
est polonais et la jeune fille vient des Philippines, mais c’est à
Chypre qu’ils se marient. La procédure (2) …est légale, rapide et
reconnue (3) … l’Union européenne. Dans la salle des fêtes de la
mairie de Nicosie, (4)… de 30 mariages sont ainsi célébrés toutes
les semaines.
« Avant, nous avions des couples israéliens ou libanais, (5) … il n’existe pas de mariage
civil dans (6) … pays. Nous avions aussi des cas avec une grande différence d’âge.
Aujourd’hui, près de 5000 couples étrangers et de toute religion s’unissent (7) … année à
Chypre», dit Madame le Maire adjoint de Nicosie. Face à l’afflux de ces couples
demandeurs de ce mariage express, des agences de voyages proposent de (8) …
organiser. Chypre est une destination idéale, tant pour sa situation géographique
(9) …pour son cadre romantique, (10) … de l’île d’Aphrodite, la déesse de l’amour.
D’après le site www.france24.com

(1)

a) Quel

b) Lequel

c) Lui

d) Celui

(2)

a) y

b) en

c) qui

d) que

(3)

a) pour

b) par

c) en

d) de

(4)

a) vers

b) environ

c) entre

d) près

(5)

a) en vue d’

b) car

c) pour qu’

d) à cause

(6)

a) son

b) votre

c) notre

d) leur

(7)

a) chaque

b) toute

c) telle

d) chacune

(8)

a) partout

b) personne

c) tout

d) très

(9)

a) qui

b) que

c) dont

d) où

(10)

a) lequel

b) auquel

c) ce

d) celui
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Exercice IV

5 points

Que dit-on dans les situations suivantes ? Choisissez la phrase correcte.
1. Pour encourager quelqu’un :
a) Tiens bien en compte que ta décision mettra en risque ta carrière.
b) Ce n’est pas mal, mais je suis sûr que tu peux mieux faire.
c) Tu as été vraiment pénible avec lui ; tu aurais dû réagir autrement.

2. Pour exprimer un regret :
a) Alors là, tu as dépassé les limites.
b) Mets-toi au travail, c’est tard.
c) Si seulement tu me l’avais demandé.

3. Pour demander de l’aide :
a) Si cela vous convient, puis-je le faire demain ?
b) Avez-vous d’objection si je fais le travail à votre place ?
c) Si vous avez le temps, pourriez-vous me rendre un petit service ?

4. Pour reprocher quelque chose à quelqu’un :
a) C’était formidable ! Tout le monde s’est bien amusé.
b) La prochaine fois je viendrai, c’est sûr !
c) Tu m’as fait attendre à l’entrée et tu devrais en avoir honte !

5. Pour donner un conseil à quelqu’un:
a) Si j’étais à ta place je prendrais le bus car c’est plus commode.
b) En effet, le bus arrive avec un quart d’heure de retard.
c) Tu sais bien que tu as seulement deux options : le bus ou le train.
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ΜΑΘΗΜΑ: ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ (8)
ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
Γιάπκεια Δξέηαζηρ : Τξεηο (3) ώξεο θαη 15 ιεπηά
Δπίπεδο Α2 ηος Κοινού Δςπωπαϊκού Πλαιζίος Αναθοπάρ για ηιρ Γλώζζερ (ΚΔΠΑ)
Μέπορ I: Δνόηηηα Α: 30 ιεπηά
Μέπορ II: Δνόηηηερ B, Γ, Γ: Δύν (2) ώξεο θαη 30 ιεπηά.
Μέπορ I: 30 ιεπηά
Δνόηηηα Α – Ακοςζηική καηανόηζη πποθοπικού λόγος
Δίλεηαη ζην καζεηή αθνπζηηθό/α θείκελν/α πξνθνξηθνύ ιόγνπ (νκηιίεο, ζπλνκηιίεο, αλαθνηλώζεηο,
δηαθεκίζεηο, δηαιόγνπο θ.ά.) κε ζηόρν λα θαηαλνήζεη ηα επί κέξνπο λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ θαη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αλαγλσξηζηηθνύ ή/θαη παξαγσγηθνύ
ηύπνπ.
(20 μονάδερ)

Μέπορ II: Δύν (2) ώξεο θαη 30 ιεπηά.
Δνόηηηα Β – Παπαγωγή γπαπηού λόγος
Δίλνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο δύν ζέκαηα θαη ηνπο δεηείηαη λα ζπληάμνπλ δύν μερσξηζηά θείκελα ζηε
γιώζζα πνπ εμεηάδνληαη.
Τν πξώην θείκελν παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, έθηαζεο πεξίπνπ 40-60 ιέμεσλ, κπνξεί λα έρεη ηε
κνξθή ζύληνκεο επηζηνιήο, αλαθνίλσζεο, δηαθήκηζεο, αγγειίαο, νδεγηώλ, επρώλ, κελύκαηνο
γξαπηνύ ή ειεθηξνληθνύ, ή θαη άιινπ ηύπνπ θεηκέλνπ. (10 κνλάδεο)
Τν δεύηεξν θείκελν παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, έθηαζεο πεξίπνπ 80-100 ιέμεσλ, ζα έρεη ηε κνξθή
ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ. (20 κνλάδεο)
Τα δύν θείκελα ζα είλαη πεξηγξαθή ή/θαη δηήγεζε ζε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.
(30 μονάδερ)
Δνόηηηα Γ – Καηανόηζη γπαπηού λόγος
Δίλεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο άγλσζην θείκελν ή αξηζκόο άγλσζησλ θεηκέλσλ γηα θαηαλόεζε θαη
άληιεζε από απηά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ, γεληθνύ λνήκαηνο ή επί κέξνπο λνεκάησλ ηνπ
θεηκέλνπ ή ησλ θεηκέλσλ. Οη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο είλαη αλνηθηνύ ή/θαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη
δηαθόξσλ ηύπσλ όπσο, απαίηεζεο ζύληνκεο ή εθηεηακέλεο απάληεζεο, πνιιαπιώλ επηινγώλ,
αληηζηνίρεζεο, ζσζηό/ιάζνο θ.α.
Η ζεκαηνινγία ησλ θεηκέλσλ είλαη γεληθνύ ελδηαθέξνληνο θαη βαζίδεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
εθπαίδεπζε, ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ηε
ςπραγσγία, ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ πγεία, ηηο δηαηξνθηθέο θαη άιιεο πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο, ην
πεξηβάιινλ, ηελ Επξώπε θαη ηνπο πνιίηεο ηεο θ.ά.
(30 μονάδερ)
Δνόηηηα Γ – Υπήζη ηηρ γλώζζαρ
Δίλνληαη δξαζηεξηόηεηεο/αζθήζεηο, δηαθόξσλ ηύπσλ, όπσο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο,
ζπκπιήξσζε θελώλ, αληηζηνίρεζε πξνηάζεσλ θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζσζηή ζεηξά πξνηάζεσλ ή
ιέμεσλ κε ζηόρν ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ λα ρξεζηκνπνηεί νξζά ηηο
κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο θαηά ηξόπν επηθνηλσληαθό.
(20 μονάδερ)

54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α2
Ακούω

Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω


Διαβάζω



Λαμβάνω
μέρος σε μια
συζήτηση

Μ
Ι
Λ
Ω

?
Εκφράζομαι
προφορικά με
συνεχή λόγο


Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω



Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις εκτός
κειμένου και λέξεις που
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και
αφορούν το άτομό μου, την οικογένειά
μου αγορές, εργασία ή το άμεσο
περιβάλλον μου. Μπορώ επίσης να
κατανοώ το νόημα ενός απλού,
σαφούς και σύντομου μηνύματος.
Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ απλό
και σύντομο κείμενο, να βρίσκω μια
συγκεκριμένη πληροφορία σε
συνοπτικά κείμενα όπως μικρές
αγγελίες, διαφημιστικά φυλλάδια,
καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με
ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων
μέσων μαζικής μεταφοράς. Μπορώ
επίσης να κατανοώ μια σύντομη και
απλή προσωπική επιστολή.
Μπορώ να επικοινωνώ σε
καθημερινές περιστάσεις όπου
χρειάζεται να ανταλλάσσω απλές
πληροφορίες για δραστηριότητες και
θέματα οικεία. Μπορώ να έχω πολύ
σύντομες συνομιλίες, ακόμη και αν σε
γενικές γραμμές δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να παρακολουθήσω μια
συζήτηση.
Μπορώ να χρησιμοποιώ απλές
προτάσεις για να περιγράψω την
οικογένειά μου, τους άλλους
ανθρώπους, την κατάρτισή μου, την
τωρινή ή πρόσφατη επαγγελματική
μου ενασχόληση.
Μπορώ να γράφω σημειώσεις και
μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο.
Μπορώ να γράφω μια πολύ απλή
προσωπική επιστολή όπως για
παράδειγμα για να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου σε κάποιον.

© Συμβούλιο της Ευρώπης: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες (ΚΕΠΑ)
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………….…… ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: ……………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………..………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: …………….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: …..….
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ……………………………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

12 Ιουνίου 2014

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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TEIL I: Hörverstehen

20 Punkte

Sie hören kurze Texte zu drei verschiedenen Aufgaben.




Für jeden Hörtext haben Sie eine Minute Zeit zum Lesen der Fragen.
Danach hören Sie den Text einmal. Sie haben dann eine Minute Zeit,
um die Fragen zu beantworten.
Dann hören Sie den Text zum zweiten Mal. Sie haben eine Minute Zeit,
um Ihre Antworten zu kontrollieren.

Hörtext 1

(7 x 1= 7 Punkte)

Sie hören sieben kurze Radionachrichten. Notieren Sie die Antwort!
1

2

Ja-Stimmen

In der Mensa

Was machen Studenten?

Wie viele? ………………..

………………………………

3

Mt. Everest

Wo?

5

4

Wann? ………………….

………………….

6

Zumba

Praktisch, aber umweltschädlich

Was?
…………………………..

Welche Musik?
…………………………..

7

Tsunami in Japan

Das Wetter morgen

Wie?
…………………………..

Quelle: Nachrichten für Kinder © WDR

Seite 1
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Hörtext 2

(7 x 1= 7 Punkte)

Sie hören eine Radiosendung über München. Zu jedem Tipp passt nur ein Bild.
Ordnen Sie zu.
B

A

C

D

E

F

G

Tipp

1

2

3

4

5

6

7

Bild

Transkript adaptiert aus www.yaez.de

Seite 2
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Hörtext 3

(6 x 1= 6 Punkte)

Sie hören zwei Dialoge. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuzen Sie an.

Dialog 1

Richtig Falsch

1.

Die beiden Jungen müssen heute keine Hausaufgaben
machen.

2.

Sie essen zuerst in der Schulkantine.

3.

Um 17 Uhr wollen sie auf dem Fußballplatz trainieren.

Dialog 2

Richtig

1.

Die Frau sucht eine Busverbindung nach Bonn.

2.

Die Fahrt mit der S-Bahn dauert 50 Minuten.

3.

Um 9 Uhr fährt ein Bus vom Hauptbahnhof nach Bonn.

Falsch

Quelle: Hueber Verlag

ENDE DES HÖRVERSTEHENS

Seite 3

59

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
12 Ιουνίου 2014
08:00 – 11.15

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

TEIL II
A. SCHRIFTLICHE KOMMUNIKATION
Schriftliche Kommunikation Teil 1

30 Punkte
10 Punkte

Schreiben Sie eine E-Mail (ca. 40-60 Wörter) an Ihren Freund/Ihre Freundin
und laden Sie ihn/sie ein, den Nachmittag mit Ihnen in der Stadt zu
verbringen.
Schreiben Sie über folgende Punkte:
 Treffen
 Shoppen
 Essen/Trinken
Unterschreiben Sie nicht mit Ihrem eigenen Namen!
20 Punkte

Schriftliche Kommunikation Teil 2

Schreiben Sie auf Ihrer Facebook-Seite über Ihr Idol (ca. 80-100 Wörter).
Sie können über folgende Punkte schreiben:
 Informationen zur Person
 Beruf
 Aussehen / Charakter
Seite 1
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B. LESEVERSTEHEN

30 PUNKTE

Leseverstehen Teil 1

18 Punkte

Lesen Sie den Text und lösen Sie die folgenden Aufgaben.

Blindenhunde – Alleskönner auf vier Beinen
Christian Schöpplein ist 36 Jahre alt und blind.
„Lacey sieht für mich. Ich fühle mich bei ihr sicher“,
sagt er.
Die Australian-Shepherd-Hündin ist seit fünf Jahren
bei ihm. Christian nennt den Ort, die Hündin bringt
ihn hin. Jeden Morgen führt sie ihn über die Straßen
zum Münchner Bahnhof. Es ist laut und voll hier.
Lacey zeigt Christian den Weg durch die vielen
Menschen zur Tür der S-Bahn und im Waggon zu einem freien Sitzplatz. Dann die
Straßen entlang bis zu seinem Büro und nachmittags wieder zurück.
Christian Schöpplein muss nur kommandieren: „Porta“, wenn sie eine Tür suchen
soll, „Skala“, wenn er zu einer Treppe möchte. Er benutzt eine Spezialsprache.
Ihre Begriffe kommen aus dem Italienischen. So sind deutsche Konversationen
aus der Umgebung kein Problem für Lacey. Etwa 40 Kommandos hat sie in ihrer
Ausbildung zur Blindenhündin gelernt. Ihre „Lehrerin“ war Claudia Detzer aus
Straubing.
Seit 15 Jahren trainiert Claudia Detzer Hunde, die blinden Menschen helfen.
„Meist habe ich drei Tiere im Jahr, mehr schaffe ich nicht. Die Ausbildung ist viel
Arbeit“, sagt sie. Jedes Kommando muss sie 2000 Mal wiederholen. Erst dann
kann der Hund es sicher. 320 Stunden trainiert sie einen Hund, bis er qualifiziert
ist. Deshalb kostet solch ein Tier auch etwa so viel wie ein kleines Auto!
(adaptiert aus GEOlino Nr. 7/2013, Foto: Tom Pingel)

Aufgabe I

(6x2=12 Punkte)

Was ist richtig (R) und was ist falsch (F)?
1. Christian ist seit 36 Jahren mit Lacey zusammen.
2. Christian wohnt in München.
3. Auf dem Bahnhof ist es ruhig.
4. Christian hat einen Job.
5. „Porta“ bedeutet für Lacey „Geh zur Tür!“
6.

Claudia Detzer ist Italienischlehrerin.
Seite 2
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Aufgabe II

(6x1=6 Punkte)

Ordnen Sie 1 bis 6 das passende Satzende (A-G) zu. Ein Satzende ist zu viel.
1. Christian

A

viele Aufgaben übernehmen.

2. Damit Christian sich setzen kann,

B

kostet viel Zeit und Geld.

3. Lacey versteht

C

kann nicht sehen.

4. Claudia übt

D

zeigt Lacey ihm einen freien Platz.

5. Das Training der Blindenhunde

E

muss Christian 2000 Mal wiederholen.

6. Blindenhunde müssen

F

nur Kommandos auf Italienisch.

G viele Stunden mit den Blindenhunden.

Leseverstehen Teil 2

12 Punkte

Aufgabe I

(7x1=7 Punkte)

Ordnen Sie den Situationen (1-7) die passenden Anzeigen (A-G) zu.
Sie dürfen jede Anzeige nur einmal verwenden.
Situationen
1. Frau Schmidt möchte gern ein paar Stunden arbeiten, während ihre Kinder in
der Schule sind.
2. Nicole sucht einen Nebenjob für die Ferien, aber sie will nicht in einem Büro
sitzen.
3. Lukas möchte den Beruf wechseln und sucht einen Ausbildungsplatz.
4. Lilian sucht ein Restaurant, in dem sie vegetarisch essen kann.
5. Sie mögen Musik und wollen am Wochenende nicht zu Hause bleiben.
6. Sie sind neu in der Stadt und möchten Menschen kennen lernen. Sie machen
gern Sport.
7. Herr Meyer liebt Restaurants mit mediterranen Speisen.

Seite 3
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A

E

JAZZKANTINE
Kommt alle!!!

Der Grieche im Grünen
Eines der schönsten
Gartenrestaurants.

Eröffnung:
Samstag, den 12. 06. , 23:00 Uhr
Nur heute 50 % auf alle Getränke!

Wir bieten Ihnen deutsche und
griechische Spezialitäten.

Es spielt
die Jazzband „Sommertag“

Tel.: 0711/7659074

B
Das neue Indien-Restaurant
Der Regenbogen
Probieren Sie unsere
innovativen Speisen aus
allerlei asiatischem Gemüse.
Garantiert alles ohne Fleisch!

F

Hilfe für ältere Dame
in Heidelberg gesucht.

Für Körperpflege
und
Wohnung putzen

Tel. 0658/8954329

C

Täglich, morgens ca. 4 Stunden
An: Familie Frisch,
Postfach 1204, 87096 Heidelberg

FAHRSCHULE
„SCHUMI“

Wir bilden Fahrlehrer aus und
vermitteln danach einen gut
bezahlten Arbeitsplatz.
Infos: www.fahrlehrer.de

G
D
Postbote gesucht

FAHRRADTOUR
RUND UM HAMBURG

Seid ihr jung?

Junge und alte Leute treffen sich am
Sonntag um 10:00 Uhr vor dem
Musikcafé „Back to the fifties“.

Möchtet ihr im Sommer
arbeiten?
Frische Luft, etwas Bewegung
und dabei Geld verdienen.

Seite 4

Meldet euch: 0612/9999887
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Aufgabe II

(5x1=5 Punkte)

Lesen Sie die Anzeigen. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
1. Mehr Informationen zur Fahrschule findet man im Internet.
2. Im griechischen Restaurant kann man draußen sitzen.
3. Die Radfahrer treffen sich am Nachmittag.
4. Die ältere Dame in Heidelberg braucht den ganzen Tag Hilfe.
5. Am zwölften Juni bekommt man Getränke zum halben Preis.

C. SPRACHANWENDUNG

20 PUNKTE

Aufgabe I

(10x1=10 Punkte)

Lesen Sie denText. Welche Verbform ist richtig: a, b oder c?

Paphos – Europäische Kulturhauptstadt 2017
Die zyprische Hafenstadt Paphos (1) … Kulturhauptstadt Europas für das Jahr
2017 – gemeinsam mit Aarhus in Dänemark. Das (2) … die EU-Kommission im
September 2012 in Brüssel bekannt. Erstmals ist damit eine Stadt Zyperns
Kulturhauptstadt, wie die EU- Kommissarin Androulla Vassiliou (3) … .
Paphos (4) … seit Ende des 4. Jahrhunderts v.Chr. und (5) … viel Kultur aus
über zwei Jahrtausenden. Diese kleine Stadt (6) … ein beliebter Touristenort
und für seine antiken Ruinen und römischen Mosaiken bekannt.
Die Kulturhauptstadt Europas ist eine Kulturinitiative der Europäischen Union.
Ein Jahr lang (7) … dort besonders viele kulturelle Veranstaltungen statt, z.B.
Konzerte und Ausstellungen. So (8) … die Europäer mehr übereinender (9) … .
Erste Kulturhauptstadt (10) … Athen im Jahr 1985. Dieses Jahr, also 2014,
teilen sich Umeǻ (Schweden) und Riga (Lettland) den Titel.

nach http://www.focus.de/

Seite 5
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(1)

a) wird

b) wurde

c) werde

(2)

a) gib

b) gab

c) gebte

(3)

a) sagen

b) sagete

c) sagte

(4)

a) existiert

b) existierte

c) existieren

(5)

a) bat

b) bietet

c) geboten

(6)

a) ist

b) sind

c) seid

(7)

a) fand

b) gefunden

c) finden

(8)

a) können

b) dürfen

c) mögen

(9)

a) lerne

b) lernen

c) gelernt

(10)

a) war

b) gewesen

c) ist

Aufgabe II

(5x1=5 Punkte)

Welcher Satzteil ist korrekt?
1. Meine Eltern wollen unbedingt, dass ich nach Frankreich fahre, _____ .
a) um meine Französischkenntnisse aufbessern.
b) damit ich meine Französischkenntnisse aufbessere.
2. Wir besuchen meine Großmutter, ____________________________ .
a) die in einem kleinen Dorf wohnt.
b) die wohnt in einem kleinen Dorf.
3. Mein Internet geht nicht, ____________________________________ .
a) deshalb ich kann die Webseite nicht lesen.
b) deshalb kann ich die Webseite nicht lesen.
4. _______________________________ , wenn du Kopfschmerzen hast?
a) Was normalerweise du machst
b) Was machst du normalerweise
5. Sie hat viel gearbeitet. ______________________________________
a) Trotzdem hatte sie immer Zeit für ihre Kinder.
b) Aber sie immer Zeit für ihre Kinder hatte.
Seite 6
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Aufgabe III

(5x1=5 Punkte)

Wählen Sie die richtige Reaktion in folgenden Alltagssituationen.
1. Ein Gespräch mit einem Freund:
„Kommst du morgen Abend mit ins Kino?“
a) „Tut mir leid, mein Wecker ist kaputt.“
b) „Ja gern. Um wie viel Uhr treffen wir uns?“
c) „Ich kann nicht, ich hatte gestern einen Termin beim Arzt.“
2. Im Café:
„Wir möchten zahlen, bitte!“
a) „Zusammen oder getrennt?“
b) „Danke, stimmt so.“
c) „Wir hätten gern zwei Orangensaft.“
3. In der Stadt:
„Entschuldigung , wie komme ich zur Post?“
a) „Auf Wiedersehen. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder.“
b) „Vielen Dank für das Paket.“
c) „Gehen Sie hier geradeaus und dann die dritte Straße rechts.“
4. Im Geschäft:
„Guten Tag, ich suche ein Paar leichte Sandalen für den Sommer.“
a) „Welche Größe tragen Sie?“
b) „Wie viel kosten die Schuhe?“
c) „Die Sportabteilung ist im dritten Stock.“
5. Ein Unfall:
„Sieh mal, da drüben ist ein Unfall passiert! Der Fahrradfahrer ist verletzt.
Was sollen wir tun?“
a) „Dort drüben ist eine Apotheke. Da können wir ein
Fieberthermometer kaufen.“
b) „Komm, lass uns nach Hause gehen und den Fernseher anschalten.“
c) „Nimm schnell dein Handy und ruf einen Krankenwagen!“

Viel Erfolg!
ENDE DER PRÜFUNG
Seite 7
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ΜΑΘΗΜΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ (9)
ΔΞΔΤΑΣΤΔΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ
Γιάπκεια Δξέηαζηρ : Τξεηο (3) ώξεο θαη 15 ιεπηά
Δπίπεδο Α2 ηος Κοινού Δςπωπαϊκού Πλαιζίος Αναθοπάρ για ηιρ Γλώζζερ (ΚΔΠΑ)
Μέπορ Ι. Δνόηηηα Α: 30 ιεπηά
Μέπορ ΙΙ. Δνόηηηερ Β, Γ και Γ: Δύν (2) ώξεο θαη 30 ιεπηά.
Μέπορ Ι: 30 ιεπηά
Δνόηηηα Α – Ακοςζηική Καηανόηζη Πποθοπικού Λόγος
Δίλεηαη ζην καζεηή αθνπζηηθό/α θείκελν/α πξνθνξηθνύ ιόγνπ (νκηιίεο, ζπλνκηιίεο, αλαθνηλώζεηο,
δηαθεκίζεηο, δηαιόγνπο θ.ά.) κε ζηόρν λα θαηαλνήζεη ηα επί κέξνπο λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ θαη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αλαγλσξηζηηθνύ ή/θαη παξαγσγηθνύ
ηύπνπ.
(20 μονάδερ)
Μέπορ ΙΙ: Δύν (2) ώξεο θαη 30 ιεπηά
Δνόηηηα Β – Παπαγωγή Γπαπηού Λόγος
Δίλνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο δύν ζέκαηα θαη ηνπο δεηείηαη λα ζπληάμνπλ δύν μερσξηζηά θείκελα ζηε
γιώζζα πνπ εμεηάδνληαη.
Τν πξώην θείκελν παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, έθηαζεο πεξίπνπ 40-60 ιέμεσλ, κπνξεί λα έρεη ηε
κνξθή ζύληνκεο επηζηνιήο, αλαθνίλσζεο, δηαθήκηζεο, αγγειίαο, νδεγηώλ, επρώλ, κελύκαηνο
γξαπηνύ ή ειεθηξνληθνύ, ή θαη άιινπ ηύπνπ θεηκέλνπ. (10 κνλάδεο)
Τν δεύηεξν θείκελν παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, έθηαζεο πεξίπνπ 80-100 ιέμεσλ, ζα έρεη ηε κνξθή
ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ. (20 κνλάδεο)
Τα δύν θείκελα ζα είλαη πεξηγξαθή ή/θαη δηήγεζε ζε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.
(30 μονάδερ)
Δνόηηηα Γ – Καηανόηζη Γπαπηού Λόγος
Δίλεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο άγλσζην θείκελν ή αξηζκόο άγλσζησλ θεηκέλσλ γηα θαηαλόεζε θαη
άληιεζε από απηά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ, γεληθνύ λνήκαηνο ή επί κέξνπο λνεκάησλ ηνπ
θεηκέλνπ ή ησλ θεηκέλσλ. Οη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο είλαη αλνηθηνύ ή/θαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη
δηαθόξσλ ηύπσλ όπσο, απαίηεζεο ζύληνκεο ή εθηεηακέλεο απάληεζεο, πνιιαπιώλ επηινγώλ,
αληηζηνίρεζεο, ζσζηό/ιάζνο θ.ά..
Η ζεκαηνινγία ησλ θεηκέλσλ είλαη γεληθνύ ελδηαθέξνληνο θαη βαζίδεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
εθπαίδεπζε, ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ηε
ςπραγσγία, ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ πγεία, ηηο δηαηξνθηθέο θαη άιιεο πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο, ην
πεξηβάιινλ, ηελ Επξώπε θαη ηνπο πνιίηεο ηεο θ.ά.
(30 μονάδερ)
Δνόηηηα Γ – Φπήζη ηηρ Γλώζζαρ
Δίλνληαη δξαζηεξηόηεηεο/αζθήζεηο, δηαθόξσλ ηύπσλ, όπσο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο,
ζπκπιήξσζε θελώλ, αληηζηνίρεζε πξνηάζεσλ θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζσζηή ζεηξά πξνηάζεσλ ή
ιέμεσλ κε ζηόρν ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ λα ρξεζηκνπνηεί νξζά ηηο
κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο θαηά ηξόπν επηθνηλσληαθό.
(20 μονάδερ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α2
Ακούω

Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω


Διαβάζω



Λαμβάνω
μέρος σε μια
συζήτηση

Μ
Ι
Λ
Ω

?
Εκφράζομαι
προφορικά με
συνεχή λόγο


Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω



Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις εκτός
κειμένου και λέξεις που
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και
αφορούν το άτομό μου, την οικογένειά
μου αγορές, εργασία ή το άμεσο
περιβάλλον μου. Μπορώ επίσης να
κατανοώ το νόημα ενός απλού,
σαφούς και σύντομου μηνύματος.
Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ απλό
και σύντομο κείμενο, να βρίσκω μια
συγκεκριμένη πληροφορία σε
συνοπτικά κείμενα όπως μικρές
αγγελίες, διαφημιστικά φυλλάδια,
καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με
ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων
μέσων μαζικής μεταφοράς. Μπορώ
επίσης να κατανοώ μια σύντομη και
απλή προσωπική επιστολή.
Μπορώ να επικοινωνώ σε
καθημερινές περιστάσεις όπου
χρειάζεται να ανταλλάσσω απλές
πληροφορίες για δραστηριότητες και
θέματα οικεία. Μπορώ να έχω πολύ
σύντομες συνομιλίες, ακόμη και αν σε
γενικές γραμμές δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να παρακολουθήσω μια
συζήτηση.
Μπορώ να χρησιμοποιώ απλές
προτάσεις για να περιγράψω την
οικογένειά μου, τους άλλους
ανθρώπους, την κατάρτισή μου, την
τωρινή ή πρόσφατη επαγγελματική
μου ενασχόληση.
Μπορώ να γράφω σημειώσεις και
μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο.
Μπορώ να γράφω μια πολύ απλή
προσωπική επιστολή όπως για
παράδειγμα για να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου σε κάποιον.

© Συμβούλιο της Ευρώπης: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες (ΚΕΠΑ)
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TRASCRIZIONI
PRIMO ASCOLTO
Prenotazione
Receptionist: Pronto, hotel San Marco, Venezia. Buongiorno!
Carla: Buongiorno, sono Carla Rossi. Vorrei prenotare una camera nel vostro albergo,
c’è ancora posto?
Receptionist: Certamente. Che tipo di camera vuole?
Carla: Siamo io e il mio fidanzato... avete una camera matrimoniale?
Receptionist: E quanti giorni restate?
Carla: Veniamo dal 13 al 16 febbraio... vorremo vedere il Carnevale sa...
Receptionist: Un istante, controllo la disponibilità. Attenda in linea... abbiamo una
camera con vista sul ponte di Rialto 80 euro a notte.
Carla: Perfetto! È compresa la colazione?
Receptionist: Sì, può inviarmi una mail per confermare?
Carla: Va bene, grazie mille. ArrivederLa!
Receptionist: Grazie a Lei! Arrivederci!
(Tratto da: www.audio-lingua.eu)

1
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SECONDO ASCOLTO
All’Aeroporto

Signora Carli:

Scusi, mi può aiutare?

Impiegata:

Certamente signora. Qual è il problema?

Signora Carli:

I miei bagagli. Non ci sono. Devo sposarmi domani e dentro le valigie
c’è il mio abito da sposa... Ma la valigia si è persa. E io ho bisogno
del mio abito da sposa...

Impiegata:
Signora Carli:
Impiegata:
Signora Carli:
Impiegata:
Signora Carli:
Impiegata:

Mi può dire il suo nome signora?
Isabel Carli.
E con quale volo è arrivata?
Il volo EF 891 da New York.
Bene, adesso... mi descriva la valigia.
Beh, sono due valigie: una valigia grande rossa e una borsa rossa
più piccola.

Signora Carli:

Allora... Signora Carli, Lei ha imbarcato due valigie a New York, volo
EF 891, una grande e una piccola.

Impiegata:

Sì, due valigie rosse che non sono arrivate.

Signora Carli:

Ha un recapito qui in città?
Sì, sono all’hotel Meridian.

Impiegata:
Signora Carli:

Va bene. Ho preso nota. Quando troviamo i suoi bagagli L’avvisiamo
immediatamente.
Ma io ho bisogno delle mie valigie adesso! Mi servono i vestiti.
Domani non posso andare a sposarmi in pantaloncini rosa!

(Tratto da: Abilità d’ascolto, Niky Beretta-Fabia Gatti)

2
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TERZO ASCOLTO
Scoprite le regole di casa

Giulia:

Sì, è una bella camera. È anche piuttosto grande!

Padrone di casa:

Sì, è grande e, come vede, ben arredata.

Giulia:

Mi piace. Va bene, la prendo.

Padrone di casa:

Però in questa casa ci sono alcune regole da rispettare.

Giulia:

Di che si tratta?

Padrone di casa:

Allora, per prima cosa il gatto non deve entrare in camera.

Giulia:

Ah no?

Padrone di casa:

No, assolutamente no! Non mi piacciono i gatti in casa. E poi non si
deve fumare in camera.

Giulia:

Sono d’accordo. Tanto io non fumo!

Padrone di casa:

E … e non è permesso attaccare poster alle pareti con lo scotch.
Capisce, lo scotch lascia il segno sul muro.

Giulia:

Ma posso appendere qualche quadro?

Padrone di casa:

Certamente, non c’è problema. E poi … ancora un paio di cose.
Per favore, chiuda sempre la finestra prima di uscire.

Giulia:

Ok.

Padrone di casa:

E riguardo al bollitore… Per favore, non la metta sulla cassettiera
quando è caldo.

Giulia:

Sì,certo metterò il bollitore per terra.

Padrone di casa:

Bene, è tutto chiaro?

Giulia:

Sì, sì, tutto chiaro, può stare tranquilla!

(Adattato da: Blundell/ Strokes, Task Listening)

3
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ΑΡ. ΤΑΥΤ. : _______________ ΑΡ. ΥΠΟΨ : _____________
ΕΠΩΝΥΜΟ: _______________________________________
ΟΝΟΜΑ: __________________________________________
ΕΞΕΤΑΣΤ. ΚΕΝΤΡΟ: ________________________________

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ:

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης / Κατανόησης αποτελείται από δύο (2) σελίδες.
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELLA CULTURA
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ESAMI PANCIPRIOTI 2014

PROVA DI ASCOLTO

(20 punti)

ISTRUZIONI
Ascolterete tre (3) registrazioni seguite da tre esercizi diversi. Leggete
con attenzione le istruzioni.
Per ogni registrazione:
 Avete un minuto per leggere le domande.
 Potete cominciare a fare gli esercizi mentre ascoltate.
 Dopo il primo ascolto avete un minuto per completare l’esercizio.
 Dopo il secondo ascolto avete un minuto per controllare le vostre
risposte.

PRIMO ASCOLTO
Completate le frasi che seguono.
Una prenotazione
(10 punti)
1. La signora va all’hotel con il suo _________________________________________.
2. La signora desidera prenotare una camera ________________________________.
3. La signora va a Venezia per il __________________________________________.
4. La camera costa ___________________________________________ euro a notte.
5. Il prezzo della camera include la ________________________________________.

1
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SECONDO ASCOLTO
Indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F)
(5 punti)
All’aeroporto

V

1.

I bagagli della signora non sono arrivati.

2.

La signora Carli arriva da Parigi.

3.

La signora ha perso una valigia e una borsa.

4.

Le due valigie sono rosse.

5.

La signora è in viaggio per lavoro.

F

TERZO ASCOLTO
Indicate le cinque (5) affermazioni presenti nel dialogo.
(5 punti)
1.

La ragazza deve arredare la camera.

2.

Per affittare la camera bisogna rispettare alcune regole.

3.

Il gatto può stare in camera.

4.

Alla padrona non piacciono i gatti in casa.

5.

Nella camera non è possibile fumare.

6.

È possibile appendere quadri alle pareti.

7.

Bisogna chiudere la finestra prima di uscire.

8.

Il bollitore caldo si mette sulla cassettiera.

FINE DELLA PROVA
2
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα: ΙΤΑΛΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014, 08:00 - 11:15.

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ.

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.

-----------------------------------------------

PARTE I: PRODUZIONE SCRITTA

(30 punti)

Svolgete i due temi che seguono:
A. Descrivete per il giornalino della scuola la vostra città:





Com’è?
Che cosa c’è?
Cosa si può fare?
Cosa vi piace/ non vi piace?
(40-60 parole, 10 punti)

B. Ieri dovevate uscire con un amico/ un’amica ma non l’avete fatto. Scrivete un’e-mail
per scusarvi e spiegare cosa è successo.
(80-100 parole, 20 punti)
1
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PARTE II: COMPRENSIONE DELLA LETTURA

(30 punti)

Α. Leggete il testo e indicate le sei (6) affermazioni presenti.

(6x2=12 punti)

Addio cellulare a scuola: una app può disattivarlo!
Non riesci a separarti dal cellulare neanche a scuola? Preparati a tempi duri:
tra poco potrebbe arrivare un’app che lo mette fuori uso...
Tempi in cui gli insegnanti non sapevano usare il
cellulare... addio! Tempi in cui, sottobanco, potevamo
dare una sbirciatina al cellulare... addio! Sta per
arrivare una app che mette fuori gioco tutti i cellulari in
orario scolastico.
Arriva dalla Corea del Sud e si chiama iSmartKeeper.
Se gli insegnanti dovessero scaricare questa app, avranno il potere di disattivare i
cellulari dei propri alunni o di tutti gli alunni della scuola. Grande panico tra gli studenti,
soprattutto quelli dipendenti da cellulari. Lo scopo? Eliminare ogni tipo di distrazione in
classe. Una volta usciti da scuola... il cellulare magicamente sarà attivo.
Gli insegnanti possono decidere, se sono un po’ indulgenti, di lasciare attive chiamate
d'emergenza o app utili per lo studio. Questa app è stata sperimentata in 11 scuole del
Sud Corea... e indovinate cos’è successo? Studenti cervelloni hanno trovato il modo di
disattivarla... e sicuramente ci sarà qualcuno che sta lavorando sulla creazione di
un’altra app che annulli iSmartKeeper. Ma non finisce qui: iSmartKeeper può essere
usato anche dai genitori per controllare e disattivare anche in modo permanente
applicazioni usate dai figli. Siete pronti a vivere... tempi duri?
(Tratto da: www.focusjunior.it)

1. Grazie ad una nuova app, gli insegnanti sapranno usare i telefonini.
2. Gli insegnanti potranno spegnere i telefonini degli studenti.
3. Gli studenti non porteranno i telefonini a scuola.
4. L’obiettivo della app è di smettere l’uso del cellulare durante le lezioni.
5. Dopo le lezioni, i telefonini si riattiveranno.
6. Solo gli insegnanti potranno fare chiamate d’emergenza.
7. Alcuni studenti hanno già potuto disattivare la iSmartKeeper
8. Alcune scuole in Sud Corea hanno sperimentato questa app.
9. I genitori avranno la possibilità di controllare le app usate dai figli.
2
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B. Leggete il volantino e completate lo schema.

(6x2=12 punti)

(Tratto da: www.loscudodipan.org)

EVENTO: .......................................................................................................................
ORGANIZZATO DA: .........................................................................................................
L’EVENTO AIUTERÀ: .......................................................................................................
DATA: ...........................................................................................................................
LUOGO: .........................................................................................................................
PREZZO: adulti

............................................... bambini ................................................
3
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C. Tre persone cercano il posto ideale per trascorrere le proprie vacanze. Aiutateli
a trovarlo. C’è un luogo in più.
(3x2=6 punti)
(1) Grecia
Mykonos d’estate è affollata di turisti, ma se vi recherete in
questa famosissima isola greca in primavera o in autunno, vi
troverete un paradiso romantico. Potrete ammirare i tramonti da
sotto i mulini a vento sulla collina o fare una cenetta intima in un
ottimo ristorantino nascosto in una strada secondaria.
(2) Thailandia
In Thailandia le spiagge e le isole meridionali offrono la
possibilità di praticare kayak e tanti altri sport acquatici. Nella
parte più interna, vi attendono escursioni nella giungla mentre a
nord, le montagne e la foresta vi invitano a tante elettrizzanti
attività all’aria aperta.
(3) Stati Uniti
New York non è la città più vecchia d’America, nonostante
questo, non c’è posto che possa vantare un patrimonio storico e
culturale più importante. Una sola visita non è sufficiente per
vedere tutte le attrazioni che New York ha da offrire.

(4) Francia
Sotto i ponti di Parigi, i vostri sogni potranno davvero diventare
realtà. Come un’infinità di altri innamorati nella capitale francese
prima di voi, potrete andare a bere qualcosa in un caffè
all’aperto, tenervi stretti sulla cima della Tour Eiffel o fare una
crociera sulla Senna.
(Adattato da: www.tripadvisor.it)

Silvio
I miei amici e io vogliamo fare un viaggio diverso, pieno di avventure.
Vogliamo vedere animali feroci, andare in safari, godere la natura
selvaggia, incontrare altri popoli, mangiare le loro specialità.
Luigi
Carla e io festeggeremo il nostro anniversario di matrimonio in luglio e
vogliamo passare alcuni giorni in un posto romantico. Siamo anche
appassionati del mare. Preferiamo fare qualcosa di rilassante:
camminare per le strade, mangiare in ristoranti tipici.
Andrea
A noi piace tanto la storia e l’arte. È affascinante incontrare altri popoli,
vedere i monumenti di un paese e imparare le loro abitudini. Vacanza
ideale significa storia, musei, arte e piccoli ricordi di un paese.

№. ---------

№. ---------

№. --------4
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PARTE III: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE

(20 punti)

A. Completate il testo scegliendo una delle tre proposte date. (12x1=12 punti)
La prima radio di un’adolescente
Lei si chiama Martina, ha 15 anni, 1. ............. l’istituto tecnico per il turismo Bottardi e la
sua «immensa passione per la musica», l’ha portata a diventare in poco tempo l’idolo
dei teen-ager. Dal lunedì 2. ............. venerdì, ogni pomeriggio, Martina diventa
@ehiselenagomez, nick name ispirato alla famosa cantante americana, idolo dei più
piccoli.
È proprio dalla sua cameretta che 3. ............. 18.30, tutti i giorni, va in onda la 4. .............
radio. “Io non me l’aspettavo un tale successo”, ripete Martina. “Non 5. ............. nei miei
programmi. Una sera, mentre conducevo la trasmissione, una ragazza mi 6. ............. un
tweet dicendomi che ero bravissima. Non ci credevo, era veramente una cosa stupenda,
soprattutto sapendo 7. ............. ragazzi mi stavano seguendo in quel momento. Mi fanno
8. ............. molti complimenti, anche se le critiche, ovviamente, non mancano. Mi dicono
che la radio gli 9. ............. e che per alcuni di loro sono diventata 10. ............. idolo, anche
se alla fine io non 11. ............. niente di particolare”. Dimostrazione che se tu un sogno ce
l’hai, 12. ............. realizzarlo.
(Adattato da: www.ilmessaggero.it)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(a) studia
(a) il
(a) alle
(a) suo
(a) è
(a) ha mandato
(a) quanto
(a) presto
(a) piacciono
(a) un
(a) ha fatto
(a) puoi

(b) frequenta
(b) alla
(b) a
(b) sua
(b) sarà
(b) mandava
(b) quanti
(b) sempre
(b) piace
(b) un’
(b) ho fatto
(b) potevi

(c) va
(c) al
(c) all’
(c) tua
(c) era
(c) è mandato
(c) questi
(c) mai
(c) piaccio
(c) uno
(c) è fatto
(c) hai potuto
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B. Scegliete una delle tre proposte date.

1.

(8x1=8 punti)

- Buongiorno, signor Marchetti. Ha conosciuto la nuova professoressa?
- Sì, .................................
a. piacere!
b. ci siamo già conosciuti.
c. ho conosciuto.

2.

- Mi dispiace, ma il dottore oggi non c’è.
- ......................................
a. Va bene. Ci incontriamo domani?.
b. Allora potrei lasciare un messaggio?
c. Ho capito. Posso scrivere un annuncio?

3.

- Buongiorno, vorrei della mortadella, per piacere.
- ......................................?
a. Quanto ne vuole?
b. Quanta ne vuole?
c. Quanto la vuole?

4.

- Purtroppo la mia macchina è dal meccanico. Come faccio a venire da te?
- ......................................

a. Mi dispiace!
b. Chiamami quando arrivi!
c. Perché non prendi la metro?

5.

- Allora... dimmi! Com’è Luca?
- ......................................

a. Bene, grazie!
b. Proprio un chiacchierone!
c. Il fratello di Monica.

6
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6.

- Quanto costano gli stivali in vetrina?
- ......................................, quelli neri?

a. Dove
b. Chi
c. Quali
7.

- Andiamo a vedere il nuovo film di Tom Cruise, sabato sera?
- ......................................

a. Per me andrebbe bene, ma Roberto lavora.
b. Si, sono abbastanza contenta.
c. Ti incontro volentieri!
8.

- Buonasera, vorrei prenotare un biglietto aereo.
- ......................................

a. Sì, per dove?
b. Va lì per una volta?
c. L’aereo parte alle 4:00.

FINE DELL’ESAME

7
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ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΠΑΝΙΚΑ (10)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
∆ιάρκεια Εξέτασης: Τρεις (3) ώρες και 15 λεπτά
Επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Μέρος Ι. Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος ΙΙ. Ενότητες Β, Γ και ∆: ∆ύο (2) ώρες και 30 λεπτά.
Μέρος Ι: 30 λεπτά
Ενότητα Α – Ακουστική Κατανόηση Προφορικού Λόγου
∆ίνεται στο μαθητή ακουστικό/α κείμενο/α προφορικού λόγου(ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις,
διαφημίσεις, διαλόγους κ.ά.) με στόχο να κατανοήσει τα επί μέρους νοήματα των κειμένων και να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού
τύπου.
(20 μονάδες)
Μέρος ΙΙ: ∆ύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Ενότητα Β – Παραγωγή Γραπτού Λόγου
∆ίνονται στους υποψήφιους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν δύο ξεχωριστά κείμενα στη
γλώσσα που εξετάζονται.
Το πρώτο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης περίπου 40-60 λέξεων, μπορεί ναέχει τη
μορφή σύντομης επιστολής, ανακοίνωσης, διαφήμισης, αγγελίας, οδηγιών, ευχών, μηνύματος
γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου κειμένου. (10 μονάδες)
Το δεύτερο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης περίπου 80-100 λέξεων, θα έχει τη μορφή
συνεχούς γραπτού λόγου. (20 μονάδες)
Τα δύο κείμενα θα είναι περιγραφή ή/και διήγηση σε θέματα της καθημερινότητας.
(30 μονάδες)
Ενότητα Γ – Κατανόηση Γραπτού Λόγου
∆ίνεται στους υποψήφιους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και
άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του
κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου και
διαφόρων τύπων όπως, απαίτησης σύντομης ή εκτεταμένης απάντησης, πολλαπλών επιλογών,
αντιστοίχησης, σωστό/λάθος κ.ά..
Η θεματολογία των κειμένων είναι γενικού ενδιαφέροντος και βασίζεται σε θέματα σχετικά με την
εκπαίδευση, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη
ψυχαγωγία, τις νέες τεχνολογίες, την υγεία, τις διατροφικές και άλλες προσωπικές συνήθειες, το
περιβάλλον, την Ευρώπη και τους πολίτες της κ.ά.
(30 μονάδες)
Ενότητα ∆ – Χρήση της Γλώσσας
∆ίνονται δραστηριότητες/ασκήσεις, διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
συμπλήρωση κενών, αντιστοίχηση προτάσεων και τοποθέτηση στη σωστή σειρά προτάσεων ή
λέξεων με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις
μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας κατά τρόπο επικοινωνιακό.
(20 μονάδες)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α2
Ακούω

Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω


Διαβάζω



Λαμβάνω
μέρος σε μια
συζήτηση

Μ
Ι
Λ
Ω

?
Εκφράζομαι
προφορικά με
συνεχή λόγο


Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω



Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις εκτός
κειμένου και λέξεις που
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και
αφορούν το άτομό μου, την οικογένειά
μου αγορές, εργασία ή το άμεσο
περιβάλλον μου. Μπορώ επίσης να
κατανοώ το νόημα ενός απλού,
σαφούς και σύντομου μηνύματος.
Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ απλό
και σύντομο κείμενο, να βρίσκω μια
συγκεκριμένη πληροφορία σε
συνοπτικά κείμενα όπως μικρές
αγγελίες, διαφημιστικά φυλλάδια,
καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με
ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων
μέσων μαζικής μεταφοράς. Μπορώ
επίσης να κατανοώ μια σύντομη και
απλή προσωπική επιστολή.
Μπορώ να επικοινωνώ σε
καθημερινές περιστάσεις όπου
χρειάζεται να ανταλλάσσω απλές
πληροφορίες για δραστηριότητες και
θέματα οικεία. Μπορώ να έχω πολύ
σύντομες συνομιλίες, ακόμη και αν σε
γενικές γραμμές δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να παρακολουθήσω μια
συζήτηση.
Μπορώ να χρησιμοποιώ απλές
προτάσεις για να περιγράψω την
οικογένειά μου, τους άλλους
ανθρώπους, την κατάρτισή μου, την
τωρινή ή πρόσφατη επαγγελματική
μου ενασχόληση.
Μπορώ να γράφω σημειώσεις και
μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο.
Μπορώ να γράφω μια πολύ απλή
προσωπική επιστολή όπως για
παράδειγμα για να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου σε κάποιον.

© Συμβούλιο της Ευρώπης: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες (ΚΕΠΑ)
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Α. COMPRENSIÓN AUDITIVA

(20 PUNTOS)

INSTRUCCIONES
Vas a escuchar tres grabaciones que corresponden a tres documentos
diferentes. Para cada documento:
 Tienes un minuto para leer las preguntas.
 Vas a escuchar la grabación una primera vez y después tienes un
minuto para empezar a contestar a las preguntas.
 Vas a escuchar la grabación una segunda vez y después tienes un
minuto para completar tus respuestas.
1. Vas a escuchar a Marta que habla de sus vacaciones ideales. Marca la
respuesta correcta.
(3x2=6 puntos)
A. Marta no quiere ir a la playa porque…
1. no le gusta bañarse.
2. no le gusta tomar el sol.
3. le da alergia la arena.
B. A Marta no le gusta la montaña porque…
1. los deportes no es lo suyo.
2. hay muchos deportistas.
3. hace demasiado frío.
C. A Marta le gusta viajar a ciudades porque le gusta…
1. ir a restaurantes y pasear por los parques.
2. tomar algo y observar a la gente.
3. visitar monumentos y museos.

Fuente: www.audio-lingua.eu

1
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2. Escucha este programa de radio sobre una fiesta madrileña. Marca la
opción correcta.
(3x2=6 puntos)
1. Las fiestas de San Isidro tienen lugar…
a) en una sala de conciertos.
b) al aire libre.
c) en el ayuntamiento.
2. El tema del festival pretende unir…
a) la música con la economía.
b) la música con la psicología.
c) la música con la ecología.
3. Jorge Pardo toca…
a) la guitarra.
b) la trompeta.
c) el saxo.
Fuente: www.rtve.es

3. Vas a escuchar un programa de radio que habla de una curiosa
costumbre en una ciudad española. Marca si los siguientes enunciados
son Verdaderos (V) o Falsos (F).
(4x2=8 puntos)
a) El tardeo es una costumbre muy antigua.

V

F

b) El tardeo lo practican los jóvenes bebiendo en la calle.

V

F

c) En el tardeo la gente suele tomarse unas copas y
unas tapas y charlar tranquilamente.

V

F

d) Un sitio muy bueno para empezar el tardeo es
el mercado central.

V

F

Fuente: www.rne.es

- FIN 2
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα: ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 08:00 - 11:15
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 9 ΣΕΛΙΔΕΣ.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
-----------------------------------------------

PRIMERA PARTE

EXPRESIÓN ESCRITA

Tarea 1:

(30 PUNTOS)

(10 puntos)
Se buscan
Compañeros de piso para el próximo año académico.
Piso nuevo, amueblado de 4 habitaciones.
Calefacción, muy cerca del Campus.
Si te gustaría vivir con nosotros escríbenos.

En septiembre vas a ir a estudiar a una ciudad española. Has encontrado este
anuncio para compartir piso. Escribe un correo electrónico y explica por qué te
interesa (40 - 60 palabras). Tienes que:


Presentarte.



Decir qué vas a estudiar.



Hablar de lo que te gusta hacer.



Preguntar por el precio y si queda una habitación libre.

No olvides saludar y despedirte.

1
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Tarea 2:

(20 puntos)

Aquí tienes las fotos de una excursión que hiciste el mes pasado. Escribe un
texto para un foro de viajes en Internet (80 – 100 palabras). En él tienes que
contar:


Cómo era el lugar adonde fuiste.



Qué había allí.



Cómo fuiste.



Con quién fuiste.



Qué hiciste en aquel lugar.

2
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SEGUNDA PARTE

COMPRENSIÓN LECTORA

(30 PUNTOS)

Lee los siguientes textos y haz todos los ejercicios.
Ejercicio 1:
Por Frida Giannini, directora creativa de Gucci y cofundadora de “Chime for change”.

Salma Hayek: Compromiso de una diva
La actriz, de origen mexicano, le ha puesto rostro a una campaña en defensa de los
derechos de las mujeres.
Salma Hayek Pinault es una mujer generosa e
inteligente. Actriz, directora y productora de cine
con mucho talento. Una madre cariñosa y una
esposa enamorada. Una mujer entregada a su
familia. Es, en todos los aspectos de su vida, una
persona cumplidora. Y siempre se ha involucrado
en causas humanitarias. A menudo ha prestado su
imagen para atraer la atención de la gente hacia
campañas de concienciación. Es miembro de la
junta directiva de la Fundación Kering, que lucha
contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Y
este año ella ha sido fundamental en el lanzamiento
de Chime for change, un nuevo proyecto global que
persigue recaudar fondos y hacerse eco de las
voces de mujeres y niñas del mundo entero. Salma
forma parte del comité fundador junto a Beyoncé Knowles-Carter y yo misma. Dirige
además la unidad de cine que pretende recopilar y compartir historias conmovedoras
y divertidas de mujeres y niñas. Es una mujer extraordinaria que utiliza su punto de
vista, su sensatez y su fama para asesorar y apoyar muchas de estas causas, sobre
todo aquellas que intentan fortalecer a los grupos sociales más desfavorecidos
como son las mujeres y las niñas del planeta.
El País Semanal
A. Contesta Verdadero (V) o Falso (F)
1) El artículo habla de la carrera de actriz de Salma Hayek.
2) En el texto se dice que Salma Hayek vive en México.
3) La autora afirma que Salma quiere mucho a su familia.
4) En el artículo se dice que Salma Hayek presta su imagen
para campañas de moda.
5) Frida Giannini ha fundado un proyecto junto a Hayek.
6) Chime for change pretende promocionar las voces de
cantantes de todo el mundo.

(6x2=12 puntos)
V
F
V
F
V
F
V
V

F
F

V

F
3
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B. Elige entre las tres opciones aquella que tenga un significado equivalente
al de la expresión en el texto.
(4x2=8 puntos)
1. cariñosa
a) cara
b) afectuosa
c) sensata
2. es miembro
a) es alumna
b) es interna
c) forma parte
3. punto de vista
a) talento
b) opinión
c) causa
4. desfavorecidos
a) desafortunados
b) favoritos
c) desanimados
Ejercicio 2:
C. Lee esta crítica de Fabiola en TripAdvisor y elige la opción correcta.
(2 puntos)

Fabiola ha estado en
a) una discoteca
b) un monumento
c) un hotel
4
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D. Ejercicio 3:
Cuatro personas buscan un parque temático para pasar un día. Ayúdalos a
encontrar el parque más adecuado. Hay un parque que sobra.
Adaptado de: achus.info.com
(4x2=8 puntos)

1. Aventura Pirineos

2. Eureka Zientzia Museoa

3. Forestal Park Santander

4. Aqua Natura Benidorm

5. Pueblochico Tenerife

Aventura Pirineos es un auténtico parque temático en la
naturaleza donde tú eres el protagonista de tu propia
aventura. Este parque en la naturaleza permite disfrutar de
una aventura a su medida al margen de la edad y la condición
física, de tal forma que cada uno decide los recorridos en
los que quiere que transcurra su propia aventura al aire
libre. Actividades para todos: niños, adultos, deportistas,
colegios, empresas y familias.
Eureka Zientzia Museoa es un museo interactivo donde la
información se presenta de forma atractiva, con un nuevo
estilo de comunicación a través de la manipulación de
objetos y la realización de pruebas científicas.
Eureka pretende proporcionar un entorno estimulante para
la participación en actividades relacionadas con el mundo de
la ciencia y la técnica. Es como un centro de divulgación
científica accesible a todas las edades y complemento de los
programas educativos.
Vive una gran aventura de altura en Santander, con la
magia del bosque y rodeado de un entorno único.
Atrévete y disfruta deslizando por tirolinas, saltar
puentes tibetanos, pasarelas… Uno de los pocos parques
ubicado en un entorno urbano, con vistas al mar desde el
circuito más alto. En el parque se organizan distintos
juegos de destreza en altura, estos juegos se reúnen en
dos grandes circuitos. El resultado final es una
experiencia satisfactoria y motivante.
El paseo marítimo de Aqua Natura te guía hasta la playa
donde podremos tumbarnos, tomar el sol y refrescarnos.
Vestuarios, chiringuitos y zonas exclusivas de baño para
niños te harán pasar un día de diversión y emoción
garantizada.
Un parque acuático diseñado para que todos disfruten
por igual ya que su diseño ofrece un campo visual que
permite que los padres puedan relajarse mientras los
niños juegan y se divierten en el agua.
En Pueblochico todo es más pequeño que nosotros y
nuestros sueños se hacen más grandes a cada paso. Un
parque temático sobre Canarias, con miniaturas de sus
edificios más famosos. Un paseo único, a través de
nuestra magnífica arquitectura, y nuestra espléndida
naturaleza y nuestro impresionante pasado. Un proyecto
arquitectónico que combina tecnología e imaginación
artística para hacer realidad el primer parque temático
en miniatura del archipiélago.
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a) A Luis no le gustan los grupos. No es muy atlético. Prefiere ser independiente y
elegir las actividades que quiere hacer.
b) A Lucía y a su hijo les encanta nadar. Ella quiere descansar mientras su hijo
juega sin peligro.
c) Ana estudia historia y le encanta observar las construcciones diseñadas en
diferentes épocas.
d) A Carlos no le gusta la teoría, prefiere la práctica y hacer experimentos.

TERCERA PARTE

USO DE LA LENGUA

(20 PUNTOS)

1. Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se
proponen abajo.
(10x1=10 puntos)
“A los premios uno llega ya cansado”
Francisco Peregil, Buenos Aires
Mafalda cumple en septiembre
50 años. Quino, el padre de la
criatura,
también
llamado
Joaquín Salvador Lavado, tiene
81 años. Y su esposa, Alicia
Colombo, 82. 1.___________
cuando aún quedaban cuatro
años para que naciera Mafalda.
Este miércoles llegaron juntos
2.___________
una
conferencia de prensa con
periodistas españoles celebrada
en el porteño barrio de San Telmo. A Quino le preguntaron qué diría Mafalda sobre
el premio Príncipe de Asturias que acababa de ganar y dijo que no tenía la menor
idea. Le preguntaron a quién 3.___________ dedicaba y entonces no lo dudó un
segundo: “A Alicia. Ella fue la que me animó a 4.___________ las propuestas de
editores de Italia. Y así se comenzó a publicar Mafalda en Europa. Ella se encargaba
también de la distribución en los diarios del interior de Argentina y de Latinoamérica”.
“No me esperaba este premio”, dijo el ilustrador. “Me habían dicho que estaba
propuesto. Pero no me lo esperaba. Me sorprende que con los dibujantes que ha
tenido siempre España me toque a mí esto. 5.___________ la suerte de haber
6
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conocido a Antonio Mingote, a El Perich, a Summers, a Chummy-Chummez…”.
Después confesó: “A los premios, como dijo no me acuerdo 6.___________, uno
llega cansado. No es que los desprecie ni 7.___________ menos. Al contrario, a uno
lo halaga”.
Hasta el día de hoy, Quino sigue 8.___________ cartas de niñas que viven en
pueblos perdidos de provincias argentinas que dicen que gracias a Mafalda se han
enterado de que en el mundo también existen China o Vietnam. Y cree que
9.___________ se debe a que el entorno en que se crió estaba muy politizado. “Mi
abuela era comunista y mis padres eran republicanos pero no comunistas. Eran
unas discusiones... A esto contribuía el cine, donde se pasaban los discursos de
Mussolini, Churchill (…) Cuando yo apenas tenía cuatro años empezó la Guerra Civil
española. En casa se vivió como una tragedia personal, encima como la perdimos…
Mis padres no eran religiosos. Así que cuando en la época de Perón se puso la
religión en los colegios yo era el único que me pasaba la hora en el recreo dándole
patadas a una piedra. No había alternativas. Y esa politización me llevó a
interesarme 10.___________ todo lo que pasaba en el mundo”.
Adaptado de: El País

1.

a) Se casaron

b) Se casan

c) Se casaban

2.

a) en

b) a

c) con

3.

a) me lo

b) se lo

c) se los

4.

a) aceptando

b) acepta

c) aceptar

5.

a) he tenido

b) voy a tener

c) ha sido

6.

a) qué

b) quién

c) cuál

7.

a) mucho

b) muy

c) mucha

8.

a) recibir

b) recibido

c) recibiendo

9.

a) esos

b) ese

c) eso

10.

a) a

b) por

c) para

2. Elige la opción adecuada.

(10x1=10 puntos)

1) - Pero hija mía, eso que dices es absurdo. Pensaba que ya habías abandonado
esas ideas.
- Ya ves que no ………………… así.
a) estaba
b) es
c) está
7
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2) - Me voy de vacaciones a Ibiza.
- …………………
a) ¡Cuba es preciosa!
b) ¡Buen provecho!
c) ¡Que te diviertas!
3) - Tu novio es muy simpático, ¿no?
- Sí, pero a mi madre le cae …………………
a) fenomenal
b) fatal
c) muy bien
4) - Perdone, ¿está muy lejos la parada del autobús?
- No, está a unos 5 minutos …………………
a) en pie.
b) de pie.
c) a pie.
5) - ¿Cómo lo va a tomar, solo o con leche?
- Vas a tomar …………………
a) un café
b) un plátano
c) un helado
6) - Mañana iremos al cine. ¡ ………………… también!
a) Vente tú
b) Vino él
c) Has venido tú
7) - El otro día mi abuela ………………… y tuve que acompañarla al médico.
- ¿Y ahora está mejor?
a) le sintió mal
b) se sintió mal
c) se siente mal
8) - Pepito, ¿qué quieres ser de mayor?
- …………………
a) Me gusta ser astronauta.
b) Me gustaría ser astronauta.
c) Me gustaba ser astronauta.
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9) - ¿En este barrio no hay ………………… farmacia?
- Sí, sí, hay una en la plaza, al lado del gimnasio.
a) alguna
b) ninguna
c) mucha
10) -¿Qué tal el pollo con salsa?
- …………………

a) Está muy caro.
b) Está guapísimo.
c) Está muy rico.

-FIN-

9
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ (11)
ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
Γιάπκεια Δξέηαζηρ : Τξεηο (3) ώξεο θαη 15 ιεπηά
Δπίπεδο Α2 ηος Κοινού Δςπωπαϊκού Πλαιζίος Αναθοπάρ για ηιρ Γλώζζερ (ΚΔΠΑ)
Μέπορ Ι. Δνόηηηα Α: 30 ιεπηά
Μέπορ ΙΙ. Δνόηηηερ Β, Γ και Γ: Δύν (2) ώξεο θαη 30 ιεπηά.
Μέπορ Ι: 30 ιεπηά
Δνόηηηα Α – Ακοςζηική Καηανόηζη Πποθοπικού Λόγος
Δίλεηαη ζην καζεηή αθνπζηηθό/α θείκελν/α πξνθνξηθνύ ιόγνπ (νκηιίεο, ζπλνκηιίεο, αλαθνηλώζεηο,
δηαθεκίζεηο, δηαιόγνπο θ.ά.) κε ζηόρν λα θαηαλνήζεη ηα επί κέξνπο λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ θαη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αλαγλσξηζηηθνύ ή/θαη παξαγσγηθνύ
ηύπνπ.
(20 μονάδερ)
Μέπορ ΙΙ: Δύν (2) ώξεο θαη 30 ιεπηά
Δνόηηηα Β – Παπαγωγή Γπαπηού Λόγος
Δίλνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο δύν ζέκαηα θαη ηνπο δεηείηαη λα ζπληάμνπλ δύν μερσξηζηά θείκελα ζηε
γιώζζα πνπ εμεηάδνληαη.
Τν πξώην θείκελν παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, έθηαζεο πεξίπνπ 40-60 ιέμεσλ, κπνξεί λα έρεη ηε
κνξθή ζύληνκεο επηζηνιήο, αλαθνίλσζεο, δηαθήκηζεο, αγγειίαο, νδεγηώλ, επρώλ, κελύκαηνο
γξαπηνύ ή ειεθηξνληθνύ, ή θαη άιινπ ηύπνπ θεηκέλνπ. (10 κνλάδεο)
Τν δεύηεξν θείκελν παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, έθηαζεο πεξίπνπ 80-100 ιέμεσλ, ζα έρεη ηε κνξθή
ζπλερνύο γξαπηνύ ιόγνπ. (20 κνλάδεο)
Τα δύν θείκελα ζα είλαη πεξηγξαθή ή/θαη δηήγεζε ζε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.
(30 μονάδερ)
Δνόηηηα Γ – Καηανόηζη Γπαπηού Λόγος
Δίλεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο άγλσζην θείκελν ή αξηζκόο άγλσζησλ θεηκέλσλ γηα θαηαλόεζε θαη
άληιεζε από απηά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ, γεληθνύ λνήκαηνο ή επί κέξνπο λνεκάησλ ηνπ
θεηκέλνπ ή ησλ θεηκέλσλ. Οη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο είλαη αλνηθηνύ ή/θαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη
δηαθόξσλ ηύπσλ όπσο, απαίηεζεο ζύληνκεο ή εθηεηακέλεο απάληεζεο, πνιιαπιώλ επηινγώλ,
αληηζηνίρεζεο, ζσζηό/ιάζνο θ.ά..
Η ζεκαηνινγία ησλ θεηκέλσλ είλαη γεληθνύ ελδηαθέξνληνο θαη βαζίδεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
εθπαίδεπζε, ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ηε
ςπραγσγία, ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ πγεία, ηηο δηαηξνθηθέο θαη άιιεο πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο, ην
πεξηβάιινλ, ηελ Επξώπε θαη ηνπο πνιίηεο ηεο θ.ά.
(30 μονάδερ)
Δνόηηηα Γ – Υπήζη ηηρ Γλώζζαρ
Δίλνληαη δξαζηεξηόηεηεο/αζθήζεηο, δηαθόξσλ ηύπσλ, όπσο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο,
ζπκπιήξσζε θελώλ, αληηζηνίρεζε πξνηάζεσλ θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζσζηή ζεηξά πξνηάζεσλ ή
ιέμεσλ κε ζηόρν ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ λα ρξεζηκνπνηεί νξζά ηηο
κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο θαηά ηξόπν επηθνηλσληαθό.
(20 μονάδερ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α2
Ακούω

Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω


Διαβάζω



Λαμβάνω
μέρος σε μια
συζήτηση

Μ
Ι
Λ
Ω

?
Εκφράζομαι
προφορικά με
συνεχή λόγο


Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω



Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις εκτός
κειμένου και λέξεις που
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και
αφορούν το άτομό μου, την οικογένειά
μου αγορές, εργασία ή το άμεσο
περιβάλλον μου. Μπορώ επίσης να
κατανοώ το νόημα ενός απλού,
σαφούς και σύντομου μηνύματος.
Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ απλό
και σύντομο κείμενο, να βρίσκω μια
συγκεκριμένη πληροφορία σε
συνοπτικά κείμενα όπως μικρές
αγγελίες, διαφημιστικά φυλλάδια,
καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με
ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων
μέσων μαζικής μεταφοράς. Μπορώ
επίσης να κατανοώ μια σύντομη και
απλή προσωπική επιστολή.
Μπορώ να επικοινωνώ σε
καθημερινές περιστάσεις όπου
χρειάζεται να ανταλλάσσω απλές
πληροφορίες για δραστηριότητες και
θέματα οικεία. Μπορώ να έχω πολύ
σύντομες συνομιλίες, ακόμη και αν σε
γενικές γραμμές δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να παρακολουθήσω μια
συζήτηση.
Μπορώ να χρησιμοποιώ απλές
προτάσεις για να περιγράψω την
οικογένειά μου, τους άλλους
ανθρώπους, την κατάρτισή μου, την
τωρινή ή πρόσφατη επαγγελματική
μου ενασχόληση.
Μπορώ να γράφω σημειώσεις και
μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο.
Μπορώ να γράφω μια πολύ απλή
προσωπική επιστολή όπως για
παράδειγμα για να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου σε κάποιον.

© Συμβούλιο της Ευρώπης: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες (ΚΕΠΑ)
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩ∆. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΤΟΥΡΚΙΚΑ
: 3 Ιουνίου 2014

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΥΟ (2) ΣΕΛΙ∆ΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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DİNLEME – ANLAMA

20 PUAN

AÇIKLAMALAR
Aşağıda üç farklı parça dinleyeceksiniz.
Her parçada:
 Soruları okumak için 1 dakika süreniz olacak.
 Parçayı dinledikten sonra soruları cevaplamak için 1 dakika süreniz
olacak.
 Parçayı ikinci kez dinleyeceksiniz ve cevaplarınızı gözden geçirmek için
1 dakika süreniz daha olacak.

BİRİNCİ PARÇA:

9 Puan
HABERLER

Haberleri dinleyip sonra sorulara cevap veriniz.
Haberlerin konularına göre aşağıdaki kutudan uygun kelimeyi seçiniz. Kutuda
üç fazla kelime bulunmaktadır.
9 puan
eğitim
güzellik

sağlık
spor
sanat
teknoloji
paparazzi

Haber

ekonomi
alışveriş

Konu

1. Haber
2. Haber
3. Haber
4. Haber
5. Haber
6. Haber

Kaynak: Ankara Üniversitesi - TÖMER

1
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İKİNCİ PARÇA:

7 Puan
SİNEMA BİLETİ

Arzu telefonla bir sinema bileti ayırtmak istiyor. Santraldeki görevliyle
konuşuyor.
Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz. (√ )
1. Sinemanın telefon numarası…
a. 111 54 43



2 puan

b. 111 45 43



c. 111 45 34

2. Arzu ‘‘Gönül Yarası’’ filmi için iki bilet alıyor.
Doğru



Yanlış

1 puan



3. Şener Şen…
a. her iki film de oynuyor.

2 puan

b. sadece önceki filmde oynadı.
c. sadece bu filmde oynuyor.





4. Bu akşamki film bir dram.
Doğru



1 puan

Yanlış



5. Arzu son seans için bilet istedi.
Doğru





Yanlış

1 puan


Kaynak: Ankara Üniversitesi - TÖMER

ÜÇÜNCÜ PARÇA:

4 Puan
DOKTOR RANDEVUSU

Selin arkadaşı için telefonla randevu alıyor.
Lütfen tabloyu doldurunuz.

4 puan

Kliniğin adı:
Hastanın adı:
Randevu tarihi:
Randevu saati:
Kaynak: Ankara Üniversitesi - TÖMER

Başarılar dileriz!
2
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΩΡΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
3 Ιουνίου 2014
8:00 – 11:15

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

BİRİNCİ BÖLÜM: ΥAZMA

30 PUAN

DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) kompozisyon yazınız.
1. Aşağıda verilen konuda 80–100 kelimelik bir kompozisyon yazınız.

20 puan

Geçen sene Erasmus programı ile Avrupa’da bir ülkede altı ay kaldınız. Kısaca orada
nasıl vakit geçirdiğinizi ve her gün neler yaptığınızı anlatınız.

1
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2. Aşağıda verilen konuda 40–60 kelimelik bir kompozisyon yazınız.

10 puan

Aşağıdaki yaz okulu ile ilgili ilanı okuyarak hangi programa katılmak istediğinizi belirtiniz.
Ayrıca kalacak yer, haftalık ders programı, spor aktiviteleri, fiyat ve ödeme seçenekleri
için bilgi isteyiniz. (Dikkat!! Yorgo veya Maria adlarını kullanınız)

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dil kursuna katılarak hem dil öğrenin
hem de çeşitli aktivitelerle yazın tadını çıkarın!!!
Satranç, tiyatro, Latin dansı, spor v.b. pek çok aktivitelerle keyifli zaman
geçireceksiniz.
 20 saat Türkçe + tiyatro = €200
 15 saat Fransızca + spor + Latin dansı = €250
Kalacak yer, fiyat ve program içeriği ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize
ulaşın.
Tel : (0357) 21 32 45 31

yazokulu@yahoo.cy

İKİNCİ BÖLÜM: METİN

30 PUAN

BİRİNCİ METİN

16 Puan

Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.
Türk kahvaltısı bir efsanedir
Türk kahvaltısı gibi bir kahvaltı dünyanın hiçbir yerinde
yok. Bir efsanedir Türk kahvaltısı. Bir diğer güzelliği de
her bölgenin kendine özgü kahvaltısı olması.
Türk kahvaltısında bal, kaymak ve reçel önemli bir yer
kaplıyor. Peynirlerden ise Van peyniri, Erzincan tulum
peyniri ve Kars peyniri en beğenilen peynir türü. Zeytin ise Türk kahvaltısında yer alan
olmazsa olmazlar arasında. Siyah zeytin, yeşil zeytin ve Kalamata zeytin en akla
gelenleri. Peynir ve zeytinden sonra en ünlü şey tereyağı. Zengin Türk kahvaltısında
domates, salatalık, yeşil biber ve maydanoz da yer alıyor. Bunların dışında pek çok
börek, çörek ve gözleme çeşitleri de kahvaltıda tercih edilen lezzetler arasında.
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Sıcak yiyecek olarak ise vazgeçilmez tat tabi ki yumurta. Dünyanın birçok ülkesinde de
Türkiye’deki gibi kahvaltıda yumurta yeniyor ama Türk kahvaltısındaki yumurta zenginliği
hiçbir yerde yok. Yumurta haşlama ve sahanda ile sınırlı değil, pastırmalı ve sucuklu
yumurta ile menemenin yanı sıra Karadeniz’de kavurmalı yumurta, Ege’de yumurtalı ot
kavurması gibi lezzetler de kahvaltı sofrasında yerini alabiliyor. İçecek olarak ise demli
çay bir numara. Çayın dışında kahve ve meyve suyu da içiliyor. Bu kadar zengin kahvaltı
tabağını başka hiçbir ülkede bulmak mümkün değil!
Ünlü Fransız kahvaltısında, kruasan, tereyağı, reçel ve sütlü kahve var. İngilizler ise
kızarmış tost ekmeğinin üzerine yağda yumurta ve mantar yiyorlar. İtalyanlarda zaten
kahvaltı kültürü yok. Batı ülkelerinin kahvaltısındaki en güzel lezzet, belki de Belçikalılara
ait waffle ile Amerikalıların pancake’i. Kakaolu fındık kreması sürülerek yenen waffle’lar
ve pancake’ler genellikle Türklerin çok hoşuna giden lezzetler.
www.milliyet.com

A. Aşağıdaki cümleleri metne göre eşleştiriniz.

10 puan

1. Her bölgenin kendine özgü

a. yumurta çok tercih ediliyor.

2. En beğenilen peynir

b. demli çay bir numara.

3. Börek, çörek ve gözlemeler

c. Kars ve Erzincan peyniri.

4. Sıcak yiyecekler arasında

d. kahvaltısı var.

5. Kahvaltıda içecekler arasında

e. kahvaltıda ayrıca tercih edilen yiyeceklerdir.

B. Uygun seçeneği işaretleyiniz.

6 puan

1. Türk kahvaltısı gibi …
a. dünyanın hiçbir yerinde yok.
b. sadece Avrupa’da var.
c. birkaç ülkede var.
2. Türkler…
a. kahvaltıda yumurta tercih etmiyor.
b. sadece pastırmalı yumurta yiyor.
c. her türlü yumurta yiyor.
3. Genellikle kahvaltının yanında…
a. meyve suyu içiliyor.
b. demli çay tercih ediliyor.
c. bir tek kahve içiliyor.

3
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İKİNCİ METİN

10 Puan

Yukarıdaki reklâmları okuyup hangi ürüne ait olduklarını bulunuz.
1

Anfora yemek
odası takımı
Aklınızdan geçeni
bilircesine
tasarlanmış
Moderno Serisi’nin
en karizmatik
isimlerinden biri
olan Anfora yemek
odası, yemekleriniz
kadar size özel
detaylarla dolu.

Pure & Natural kırışıklara karşı doğanın gücünü
kullanın.

Yeni nivea pure & natural kırışık karşıtı bakım kremi
-Kırışıkları azaltarak daha genç görünümlü bir cilde sahip
olmanız sağlar.
-Paraben, silikon, renklendirici ve mineral yağlar içermez.

Günde 100 tel saçınız
dökülüyor.
3

Phytokeratin,
bitkilerden elde edilen
yüksek koruyuculuk
özelliğine sahip bir
proteindir. Saça nem
sağlar, parlaklık
kazandırır. Kırık saç
uçlarının tamirine
yardımcı olur.

Yöresel kurabiyeler sizin için
4
hazırlandı
Beş çayı keyiflerimizde kurabiyeler
genellikle vazgeçilmezimizdir. Bir de bu
kurabiyeler yöresel bir lezzetse o
zaman değmeyin keyfimize. Ancak
yöresel kurabiyeleri hem yapmak çok
zor hem de satın almak. Biz sizin için
hazırladık…

5

2

Temizlik efsanesi

Temizliğin vazgeçilmez malzemesi Arap sabunu,
ABC tarafından sıvı hale getirildi. “ABC Sıvı Arap
Sabunu”, Arap sabunun suda erittirilmesini
ortadan kaldırarak kolayca kullanılmasını
sağlıyor.
Ürün
a. Temizlik malzemesi
b. Yüz kremi
c. Mobilya
d. Şampuan
e. Tatlı

Reklâm numarası

4
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ÜÇÜNCÜ METİN

4 Puan
Afacan Periler Dünyasında
Müzikli danslı çocuk oyunu

Mekanlar ve Saatler (30 Haziran 2014)
30 Haziran Pazartesi günü, saat 8.00’de,
en keyifli, en eğlenceli çocuk oyunu Ankara’ya
geliyor. Küçükleriniz ve siz unutulmaz bir
gece geçireceksiniz.
Bilet: 10 TL

www.bilet.com

1. Yer:………………………..

2. Etkinlik: …………………………

3. Tarih:……………………...

4. Ücret: ……………………………

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİL KULLANIMI

20 PUAN

A. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadeyle eşleştiriniz.
1. Bir akrabanız evlendi.

a. Geçmiş olsun!

2. İş arkadaşınız ameliyat oldu.

b. Çok yaşa!

3. Bugün Cuma.

c. İyi hafta sonları!

4. Yanınızdaki kişi hapşırdı.

d. Hoş geldiniz!

5. Evinize misafir geldi.

e. Mutluluklar!

5
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5 puan

B. Aşağıdaki boşluklara uygun cevabı seçin.
1. Ahmet …….. nefret ediyor.
a. kedileri
b. kedilere

c. kedilerden

2. Bu akşam sinemaya…….. çok istiyoruz.
a. gitmeyi
b. gitmeye

c. gidip

3. Öğrenciler …….. önce kafeteryada kahve içiyorlar.
a. ders
b. derse
c. dersten
4. Ninem …….. birlikte yaşıyor.
a. bizimle
b. biz

c. bize

5. Lütfen ceketinizi …….. bahçeye çıkın!
a. giydi
b. giymiş

c. giyip

6. Bu konsere gitmek…….. günlerdir heyecanla bekliyoruz.
a. için
b. ile
c. ise
7. Bu ayakkabılardan hangisi …….. daha güzel?
a. sence
b. seninle
c. senin
8. Annem sürekli …….. kahve içiyor çünkü diyet yapıyor.
a. şekerli
b. şekersiz
c. şekerden
9. Kardeşimin…….. çok hızlı.
a. arabayı
b. arabası

c. araba

10. Bu çocuk çok zeki ve……..
a. akıllı
b. akılsız

c. akılla
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5 puan

C. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Dikkat kelimelerin bir tanesi
fazladır.
10 puan
Bir kedi 1.…………….. Çok yalnızmış çünkü kedinin annesini babasını kaybetmiş. Her
gün yollarda gezermiş aç aç. 2.……………. yaşarmış. Bir gün bir evin yanından
geçerken bir çocuğa 3.…………….. Çocuk kediyi 2-3 dakika sevdikten sonra onu evine
götürmüş, kedi ise hiçbir şey dememiş çünkü kedi hiç evde yaşamamış, gittiği evden çok
memnunmuş. Eve geldiklerinde çocuk babasına;
- Baba bu kedi bizim olabilir mi? diye sormuş.
Babası ise birazcık 4.……………. şöyle bir cevap vermiş:
“Olamaz çünkü onun bir ailesi var.” Demiş. Ancak çocuk ısrar etmiş ve babasını ikna
etmiş. Çocuk da mutluymuş kedi de. Kediyi 5.……………. başlamışlar. Bir sene
6.……………. sonra kedinin annesi ve babası ortaya çıkmış. Yavrularını bulmak için
çabalamışlar ve sonunda bulmuşlar. Kedi ilk önce gitmek istememiş fakat onların annesi
babası olduğu 7.…………….

hemen onların yanına gitmiş. Çocuk 8.…………….

başlamış. Ve babalarıyla aralarında bir diyalog geçmiş.
- Baba neden kedi 9.……………. gidiyor, neden bizi bıraktı? diye sormuş.
- Oğlum kedinin annesi ve babası onlar. Biz değiliz öyle olması gerekiyor, demiş.
- Anladım baba, mutlu mutlu 10.……………., demiş.
Kedi ve ailesi yola çıkmışlar, iyi bir hayata yeniden başlamışlar.

ağlamaya,
varmış,

üzülerek,

yaşasınlar,

beslemeye,

küçük,

anlayınca,

rastlamış,

Başarılar dileriz!

7
106

geçtikten,

onlarla,

çöplükte

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (15)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια Εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Δομή Εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Η δομή του εξεταστικού δοκιμίου είναι η ακόλουθη:
Μέρος Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 6 μονάδων από όλη την
εξεταστέα ύλη (10Χ6=60 μονάδες)
Μέρος Β΄: Αποτελείται
από 2 ερωτήσεις των 15 μονάδων από τον
Προγραμματισμό ή/και Λογικά Διαγράμματα και 1 ερώτηση των 10
μονάδων από την Ανάλυση Συστημάτων (2Χ15+10=40 μονάδες)
Σημειώσεις:
α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
β) Θα χορηγείται τυπολόγιο συναρτήσεων στην PASCAL
Εξεταστέα ύλη:
Α. Προγραμματισμός
1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
• Τι είναι πρόγραμμα
• Κύκλος ανάπτυξης προγραμμάτων
2. Αλγόριθμοι – Λογικά Διαγράμματα
• Ακολουθιακή δομή
• Δομή διακλάδωσης
• Επαναληπτική δομή
• Υποπρογράμματα
• Πίνακες
3. Κωδικοποίηση
• Δομή του προγράμματος
• Βασικοί τύποι δεδομένων
• Είσοδος - έξοδος δεδομένων
• Σφάλματα στον προγραμματισμό
• Ενσωματωμένες Συναρτήσεις
• Εκφράσεις και προτεραιότητα πράξεων
• Μαθηματικές
• Λογικές
• Δομή Διακλάδωσης (εντολές υπό συνθήκη)
• απλές
• σύνθετες
• πολλαπλή διακλάδωση
• Επαναληπτική Δομή
• Τύποι δεδομένων οριζόμενοι από το χρήστη (μόνο για δημιουργία πίνακα)
• Συναρτήσεις
• Διαδικασίες
• Πίνακες (Μονοδιάστατοι και 2 Διαστάσεων)
• Ταξινόμηση (φυσαλίδας) – Αναζήτηση (σειριακή)
Το δοκίμιο στον προγραμματισμό θα εξετάζει τη γλώσσα προγραμματισμού
PASCAL.
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Β. Ανάλυση Συστημάτων
• Σύστημα, Υποσύστημα και Περιβάλλον
• Πληροφοριακά Συστήματα
• Πελάτες και Χρήστες
• Αναλυτής Συστημάτων
• Κύκλος ζωής και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
• Προκαταρκτική Έρευνα και Μελέτη Σκοπιμότητας
• Καθορισμός Προδιαγραφών - Διαγράμματα Ροής Δεδομένων
Σημείωση:
Βοηθήματα για τους υποψήφιους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο
κάτω:
1. Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστημάτων, Πανεπιστημίου Κύπρου, ΥΑΠ
(σελίδες: 3-14, 17-19, 53-66).
2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τόμος Β- Pascal Γ΄ Λυκείου, ΥΑΠ
3. Σημειώσεις Πληροφορική Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Ανάλυση Συστημάτων-Pascal:
Μάθημα Κατεύθυνσης (σελ. 49-65 ) - ΥΑΠ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ PASCAL
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Όνομα

Περιγραφή

ABS

Απόλυτη τιμή

ARCTAN
CHR
COS
EXP
LN
ODD
ORD
PRED

Τόξο εφαπτομένης
Χαρακτήρας κωδικού
Συνημίτονο
Εκθετική συνάρτηση
Λογάριθμος
Ελέγχει για περιττή τιμή
Κωδικός χαρακτήρα
Προηγούμενος

ROUND
SIN
SQR

Στρογγυλοποίηση
Ημίτονο
Τετράγωνο

SQRT
SUCC

Τετραγωνική Ρίζα
Επόμενος

TRUNC

Αποκοπή δεκαδικών
ψηφίων

Τύπος πραγματικής
παραμέτρου
INTEGER
REAL
REAL ή INTEGER
INTEGER
REAL ή INTEGER
REAL ή INTEGER
REAL ή INTEGER
INTEGER
CHAR
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
REAL
REAL ή INTEGER
INTEGER
REAL
REAL ή INTEGER
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
REAL
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Τύπος
αποτελέσματος
INTEGER
REAL
REAL
CHAR
REAL
REAL
REAL
BOOLEAN
INTEGER
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
INTEGER
REAL
INTEGER
REAL
REAL
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
INTEGER

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 06 Ιουνίου 2014
08:00 – 11:00

ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη Α και Β.
ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται
με έξι μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Β - Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις
βαθμολογούνται με δεκαπέντε μονάδες η κάθε μια και η τρίτη με δέκα
μονάδες.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Τα σύμβολα των Λογικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Ροής
Δεδομένων, καθώς και το λεκτικό περιεχόμενό τους μπορούν να γίνουν με
μολύβι.

ΤΟ ΕΞEΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙMΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤAΙ ΑΠΟ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ
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ΜΕΡΟΣ Α΄
1. Ένας καθηγητής χώρισε τους 25 μαθητές της τάξης του σε τρεις ομάδες, με βάση τον
αριθμό τους στον κατάλογο του τμήματος, ως εξής:
Ομάδα «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ»: ανήκουν οι μαθητές με αριθμό από 1 μέχρι 8 συμπεριλαμβανομένων
Ομάδα «ΚΕΡΥΝΕΙΑ»
: ανήκουν οι μαθητές με αριθμό από 9 μέχρι 16 συμπεριλαμβανομένων
Ομάδα «ΜΟΡΦΟΥ»
: ανήκουν οι μαθητές με αριθμό από 17 μέχρι 25 συμπεριλαμβανομένων

Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα, το οποίο να δέχεται τον αριθμό για ένα μόνο μαθητή
από το 1 μέχρι και το 25 και να παρουσιάζει το όνομα της ομάδας στην οποία ανήκει.
Θεωρείστε ότι ο αριθμός δίνεται σωστά και δεν χρειάζεται κανένας έλεγχος.

2. α) Ποια είναι η πρώτη φάση του Κύκλου Ζωής και Ανάπτυξης Πληροφοριακού
Συστήματος και ποια η τελευταία;
β) Να αναφέρετε τα δύο περιβάλλοντα ενός συστήματος και τον τρόπο επικοινωνίας
μεταξύ τους.

3. α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal για τις
πιο κάτω μαθηματικές εκφράσεις:

2  x2
2 y
x3

i.

Z=

ii.

Z= 3

e3 y
y
( y   )
2
2

β) Χ, Υ και Ζ είναι μεταβλητές τύπου Boolean και παίρνουν τις ακόλουθες τιμές:
Χ := False; Υ := True; Ζ := False;
Να γράψετε το αποτέλεσμα των πιο κάτω λογικών εκφράσεων στη γλώσσα
προγραμματισμού Pascal:
i.

NOT (X AND Y OR Y AND NOT Z)

ii. Z OR Y OR Y AND X
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4. Ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται ένα πρόγραμμα για να βοηθά μαθητές σε απλές πράξεις
πολλαπλασιασμού. Το πρόγραμμα θα δέχεται από το χρήστη ακέραιους αριθμούς από
το 1 μέχρι το 12 συμπεριλαμβανομένων (ένα αριθμό κάθε φορά). Στη συνέχεια, θα
τυπώνει τα 10 πρώτα πολλαπλάσια του αριθμού αυτού σε μια γραμμή, όπως φαίνεται
και στο παράδειγμα πιο κάτω. Το πρόγραμμα θα τερματίζει και θα τυπώνει το μήνυμα
«Τέλος – Αριθμός εκτός ορίων» όταν ο χρήστης δώσει αριθμό εκτός ορίων.
Παράδειγμα:
Εάν ο χρήστης δώσει τον αριθμό 5
τότε θα τυπώσει 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Ακολούθως, αν ο χρήστης δώσει τον αριθμό 7
τότε θα τυπώσει 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
Ακολούθως, αν ο χρήστης δώσει τον αριθμό 23
τότε θα τυπώσει το μήνυμα «Τέλος – Αριθμός εκτός ορίων»

Το παρακάτω λογικό διάγραμμα σχεδιάστηκε για τη δημιουργία του πιο πάνω
προγράμματος και σε αυτό υπάρχουν λογικά λάθη ή/και λάθη σχεδίασης. Να
ξανασχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα στο τετράδιό σας, χωρίς να προσθέσετε νέα
βήματα (σύμβολα), διορθώνοντας τέσσερα (4) από τα λάθη. Να βάλετε σε κύκλο
ολόκληρο το σύμβολο του λογικού διαγράμματος στο οποίο κάνατε διόρθωση.
ΑΡΧΗ
Διάβασε num

Ψευδής

(num<=1) and (num <=12)

Αληθής

i←1

Τύπωσε

'Τέλος – Αριθμός εκτός ορίων'
Ψευδής

ΤΕΛΟΣ

Διάβασε num

i <= 9

Αληθής

pol ← num * num
Τύπωσε pol
i←i+1
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5. Χρησιμοποιώντας το πιο κάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού
Pascal έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία - όνομα και φύλο (Α για αγόρια ή Κ για κορίτσια)
- των μαθητών που φοιτούν σε ένα Λύκειο, σε δύο παράλληλους μονοδιάστατους
πίνακες 600 θέσεων με τα ονόματα names και fylo αντίστοιχα. Θεωρείστε ότι όλα τα
στοιχεία δίνονται σωστά και δεν χρειάζεται κανένας έλεγχος.
Program askisi5;
uses wincrt;
type pin1 = array [1..600] of string;
pin2 = array [1..600] of char;
var names : pin1;
fylo : pin2;
i, diff: integer;
mess : string;
begin
for i:=1 to 600 do
begin
writeln(‘Δώσε το όνομα του/της μαθητή/τριας: ’);
readln(names[i]);
writeln(‘Δώσε το φύλο του/της μαθητή/τριας (Α/Κ): ’);
readln(fylo[i])
end;
.
:

Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω:
Να γράψετε μια διαδικασία με το όνομα evresi, η οποία να δέχεται ως παραμέτρους
από το κυρίως πρόγραμμα τους πίνακες names και fylo και στη συνέχεια:
α) Να ελέγχει και να επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα (με τη χρήση παραμέτρων)
το μήνυμα «Τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια» και τη διαφορά
τους, αν ο αριθμός των αγοριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των κοριτσιών,
ή το μήνυμα «Τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια» και τη διαφορά
τους, αν συμβαίνει το αντίθετο. Θεωρείστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι δύο
αριθμοί να είναι ίσοι.
β) Να παρουσιάζει το όνομα της μαθήτριας που καταχωρήθηκε τελευταία στον
πίνακα.
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6. Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal με το όνομα askisi6, το
οποίο να δέχεται ακέραιους αριθμούς από το χρήστη (ένα αριθμό κάθε φορά). Το
πρόγραμμα να σταματά να δέχεται αριθμούς όταν δοθεί αριθμός ίσος με τον
προ-προηγούμενο και άνισος με τον προηγούμενο και τότε να τυπώνει το άθροισμα
όλων των αριθμών που δόθηκαν. Στο άθροισμα αυτό να μην συμπεριληφθεί ο
τελευταίος αριθμός. Θεωρείστε ότι δίνονται τουλάχιστον 3 αριθμοί.
Παραδείγματα:
Αν δοθούν οι αριθμοί 2, 1, 4, 3, 1, 3 τότε θα σταματήσει και θα τυπωθεί το άθροισμα 11
Αν δοθούν οι αριθμοί 2, 1, 4, 3, 3, 3 τότε συνεχίζει να δέχεται αριθμούς

Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την
εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
7. Δίνεται το πιο κάτω μέρος προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal. Με τη
χρήση προκαταρκτικής εκτέλεσης να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του
προγράμματος. Στη θέση του διαστήματος να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο « ».
Θεωρείστε ότι υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεση
του προγράμματος.
.
:
for i := 1 to 4 do
test [i] := 2 * i;
for i := 1 to 2 do
test [i+1] := test[i] * i;
for i := 4 downto 1 do
:
˙

write (test [i]:3);

8. Ο αλγόριθμος RLE (Run Length Encoding) αποτελεί μια από τις πιο απλές τεχνικές
συμπίεσης δεδομένων. Η τεχνική αυτή ελέγχει όλη την ακολουθία των χαρακτήρων που
αποτελούν τα δεδομένα προς συμπίεση και εντοπίζει τις διαδοχικές επαναλήψεις του
ίδιου χαρακτήρα. Στη συνέχεια, αντικαθιστά τις συνεχόμενες επαναλήψεις χαρακτήρων
με το πλήθος τους, ακολουθούμενο από το χαρακτήρα. Θεωρείστε ότι τα δεδομένα που
δίνονται δημιουργούν πάντοτε αποτέλεσμα με μικρότερο αριθμό χαρακτήρων.
Παράδειγμα: Αν δοθεί η ακολουθία χαρακτήρων AAAADCCCBBEEEAA για συμπίεση
με τη μέθοδο RLE, τότε το αποτέλεσμα της συμπίεσης θα είναι η ακολουθία
4A1D3C2B3E2A, που έχει μήκος 12 χαρακτήρες αντί 15 που είχε η αρχική.
Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal με το όνομα askisi8, το
οποίο να ζητά από το χρήστη μια ακολουθία 15 χαρακτήρων και στη συνέχεια να
τυπώνει ΜΟΝΟ την ακολουθία συμπιεσμένη σύμφωνα με τον αλγόριθμο RLE.
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την
εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
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9. Να μετατρέψετε το πιο κάτω λογικό διάγραμμα στο αντίστοιχο πρόγραμμα στη γλώσσα
προγραμματισμού Pascal με το όνομα askisi9.

Κυρίως Πρόγραμμα

Συνάρτηση Akd(n1,n2)

Αρχή

Είσοδος

Διάβασε Num1, Num2

Ψευδής

Apot1  0
Apot2  0
Ψευδής

Num1 = Num2

Αληθής

n1 > n2

Akd  n1 DIV n2

Akd  n2 DIV n1
Αληθής

Έξοδος
Συνάρτηση
Akd(Num1,Num2)

Συνάρτηση
Pol(Num1,Num2)

Apot2  Pol(Num1,Num2)

Apot1  Akd(Num1,Num2)

Συνάρτηση Pol(n1,n2)
Είσοδος
Num3  (n1 + n2) / 5

Ψευδής

Apot1 <> 0

Τύπωσε
'Αποτέλεσμα: ', Apot2

Αληθής

Τύπωσε
'Αποτέλεσμα: ', Apot1

Pol  Num3 * 0.3

Έξοδος

Τέλος
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10. Η γκαλερί «KLIMT» διοργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής στις οποίες λαμβάνουν μέρος
αρκετοί καλλιτέχνες με διάφορα έργα τους. Για την καλύτερη οργάνωση αυτών των
εκθέσεων η γκαλερί χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα το
οποίο διαθέτει εκτός των άλλων αρχείων και τα αρχεία εκθέσεων και έργων.
Κάθε φορά που διοργανώνεται μια έκθεση, η διεύθυνση της γκαλερί δίνει τα στοιχεία
της έκθεσης - κωδικό έκθεσης που είναι και μοναδικός, περιγραφή έκθεσης,
ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης της έκθεσης - για να καταχωρηθούν στο
αρχείο εκθέσεων. Στη συνέχεια, ο κάθε καλλιτέχνης που θα λάβει μέρος στην έκθεση,
δίνει τα στοιχεία των έργων που θα εκθέσει, τα οποία καταχωρούνται στο αρχείο
έργων. Για κάθε έργο καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: κωδικός έκθεσης,
κωδικός έργου που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα, τίτλος έργου, όνομα
καλλιτέχνη, τιμή έργου και διαθεσιμότητα.
Για κάθε έργο που καταχωρείται, δημιουργείται ταυτόχρονα μια ετικέτα που
περιλαμβάνει τον κωδικό έκθεσης, το όνομα καλλιτέχνη, τον κωδικό έργου, τον τίτλο
έργου και την τιμή έργου. Οι ετικέτες αυτές δίνονται στη διεύθυνση της γκαλερί για να
τοποθετηθούν δίπλα από κάθε έργο.
Όταν ένας επισκέπτης της έκθεσης θέλει να αγοράσει ένα έργο τότε δίνει στο ταμείο το
όνομά του, τον κωδικό έκθεσης και τον κωδικό του έργου που τον ενδιαφέρει. Με
βάση τον κωδικό έκθεσης και τον κωδικό έργου γίνεται έλεγχος στο αρχείο έργων αν
το έργο είναι ακόμη διαθέσιμο ή όχι και ενημερώνεται σχετικά με μήνυμα ο
επισκέπτης. Αν είναι διαθέσιμο τότε το αγοράζει και το αρχείο έργων, βάσει του
κωδικού έκθεσης και του κωδικού έργου, ενημερώνεται με το όνομα του επισκέπτη
που το αγόρασε, τη διαθεσιμότητα και την ημερομηνία πώλησης (τρέχουσα
ημερομηνία που δίνεται αυτόματα από το σύστημα).
Το πιο κάτω Διάγραμμα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) περιγράφει τη λειτουργία του
συστήματος. Να αναφέρετε και να δικαιολογήσετε τέσσερα (4) από τα λάθη του ΔΡΔ.

Διεύθυνση
Γκαλερί

Κωδ.έκθεσης,
περιγραφή έκθεσης,
ημ. έναρξης, ημ. λήξης

1

2

Καταχώρηση
στοιχείων έκθεσης
στο αρχείο εκθέσεων

Κωδ.έκθεσης,
περιγραφή έκθεσης,
ημ. έναρξης, ημ. λήξης

5

4

Αρχείο Επισκεπτών

3
Κωδ.έκθεσης, κωδ. έργου,
Κωδ.έκθεσης, τίτλος
τίτλος έργου, τιμή έργου,
έργου, τιμή έργου,
Καταχώρηση στοιχείων όνομα καλλιτέχνη,
όνομα καλλιτέχνη,
καλλιτέχνη και έργων στο διαθεσιμότητα
10
Καλλιτέχνης διαθεσιμότητα
αρχείο έργων και
9
δημιουργία κωδικού έργου
7
6
8
11

Ετικέτα έργου
13

Αρχείο Έργων

Κωδ.έκθεσης, τίτλος έργου,
όνομα καλλιτέχνη, τιμή έργου

Δημιουργία
ετικέτας έργου

12

Επισκέπτης
14

Κωδ.έκθεσης,
Έλεγχος διαθεσιμότητας έργου,
κωδ. έργου,
δημιουργία ενημερωτικού
όνομα επισκέπτη
μηνύματος και ενημέρωση
15
αρχείου έργων για την πώληση

Διαθεσιμότητα
17
Κωδ.έκθεσης, κωδ. έργου, όνομα
επισκέπτη, ημερ. πώλησης,
διαθεσιμότητα
18

16
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ΜΕΡΟΣ Β΄
1. Στο δημαρχείο μιας πόλης υπάρχουν 3 διαφορετικές απόψεις σχετικά με το χώρο που
πρέπει να κατασκευαστεί ένα καινούργιο πάρκο: Α – στο κέντρο της πόλης, Β –
ανατολικά της πόλης και C – δυτικά της πόλης. Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να
ζητήσει τη γνώμη των δημοτών της πόλης μέσω τηλεφωνικής έρευνας, κατά τη διάρκεια
της οποίας ο χρήστης καταχωρεί τις απαντήσεις για κάθε δημότη.
Α. Να γράψετε πρόγραμμα ΜΟΝΟ στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal με το όνομα
askisi11, το οποίο:
α) Να ζητά από το χρήστη να καταχωρεί τα στοιχεία των απαντήσεων των δημοτών
στις ερωτήσεις της έρευνας. Για κάθε δημότη το πρόγραμμα θα παρουσιάζει το
μήνυμα: «Θέλετε να λάβετε μέρος στην έρευνα; Yes / No».
Αν η απάντηση είναι «No» συνεχίζει με τον επόμενο δημότη.
Αν η απάντηση είναι «Yes» τότε να ζητείται η ηλικία, το φύλο (Μ για άνδρες ή F
για γυναίκες), καθώς και ο χώρος που επιλέγει ο δημότης για να κατασκευαστεί
το πάρκο (Α ή Β ή C).
Θεωρείστε ότι όλα τα στοιχεία δίνονται σωστά και δεν χρειάζεται κανένας
έλεγχος.
Η καταχώρηση θα σταματήσει όταν συμπληρωθούν 800 θετικές συμμετοχές
(δηλαδή απαντήσουν «Yes» στην πρώτη ερώτηση).
β) Να υπολογίζει και να τυπώνει:
i. Το συνολικό αριθμό ατόμων που δεν δέχτηκαν να απαντήσουν στο
ερωτηματολόγιο.
ii. Το συνολικό αριθμό προτιμήσεων που πήρε ο κάθε χώρος ξεχωριστά.
iii. Τον αριθμό γυναικών ηλικίας από 20 μέχρι 40 χρονών συμπεριλαμβανομένων
που θέλουν το πάρκο στο χώρο Α (κέντρο πόλης).
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την
εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
Β. Με βάση όλα τα πιο πάνω στοιχεία, να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα μιας
συνάρτησης με το όνομα parko, η οποία να δέχεται από το κυρίως πρόγραμμα
τους τρεις ακέραιους αριθμούς που αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό προτιμήσεων
που πήρε ο κάθε χώρος. Ακολούθως, να βρίσκει και να επιστρέφει στο κυρίως
πρόγραμμα το χώρο Α, Β ή C που πήρε τις περισσότερες προτιμήσεις.
(Σημειώνεται ότι η χρήση της συνάρτησης parko θα γίνει μελλοντικά μετά το
υποερώτημα Α. β) ii. ).
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2. Μια εταιρεία απασχολεί 50 υπαλλήλους. Κάθε Πάσχα εκδίδει 500 λαχνούς αριθμημένους
από το 1 μέχρι και το 500 και δίνει 10 λαχνούς στον κάθε υπάλληλο. Μετά από κλήρωση
25 τυχεροί λαχνοί κερδίζουν από 100 ευρώ ο κάθε λαχνός.
Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal με το όνομα askisi12,
το οποίο:
α) Να καταχωρεί στο μονοδιάστατο πίνακα Names τα ονόματα των υπαλλήλων και
στον παράλληλο δισδιάστατο πίνακα Laxnoi τους αριθμούς των λαχνών που
πήρε ο κάθε υπάλληλος. Θεωρείστε ότι όλα τα στοιχεία δίνονται σωστά και δεν
χρειάζεται οποιοσδήποτε έλεγχος.
Να καταχωρεί στο μονοδιάστατο πίνακα Win τους 25 τυχερούς αριθμούς. Να
γίνεται έλεγχος ότι οι τυχεροί αριθμοί δίνονται σωστά (1 – 500). Σε διαφορετική
περίπτωση να παρουσιάζεται στην οθόνη το μήνυμα «Λάθος λαχνός» και να
ζητείται ξανά αριθμός τυχερού λαχνού.
Για παράδειγμα, αν στην 3η θέση του πίνακα Names καταχωρηθεί το όνομα της
υπαλλήλου Μαρίας τότε στην 3η γραμμή του πίνακα Laxnoi καταχωρούνται οι
αριθμοί των λαχνών που πήρε η υπάλληλος αυτή. Επίσης, βλέπουμε ότι η Μαρία
κερδίζει το ελάχιστο 200 ευρώ (100 ευρώ με το λαχνό 444 και 100 ευρώ με το
λαχνό 65).
ης

Οι 10 αριθμοί λαχνών της 3 υπαλλήλου (Μαρία)

Names
1
2
3
.
.
.
.
50

Αντρέας
Νίκη
Μαρία

Χρίστος

Laxnoi
1
2
3
.
.
.
.
50

1

2

..

..

10

31

176

..

..

463

111
53
444
..
..
..
..

99
345
39
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

498
422
65
..
..
..
..

Win
1

277

2

65

3

444

.

..

.

..

25
99

β) Να ζητά τον αριθμό ενός λαχνού και στη συνέχεια να βρίσκει και να τυπώνει το
όνομα του κατόχου του.
γ) Να υπολογίζει το συνολικό ποσό που κέρδισε ο κάθε υπάλληλος και να το
καταχωρεί στο μονοδιάστατο πίνακα Totals, ο οποίος είναι παράλληλος με τους
πίνακες Names και Laxnoi.
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την
εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
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3. Ένα μεγάλο κομμωτήριο με πολλούς πελάτες, το οποίο εργοδοτεί πολλούς κομμωτές,
αποφάσισε να αυτοματοποιήσει τις εργασίες του. Κατά τη φάση «Εξακρίβωση Αναγκών
και Καθορισμός Απαιτήσεων» έχει εξακριβωθεί ότι το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να
περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:
Για κάθε νέο κομμωτή που θα εργοδοτηθεί θα καταχωρούνται τα στοιχεία του (κωδικός,
αριθμός ταυτότητας, ονοματεπώνυμο και βασικός μισθός) στο αρχείο κομμωτών. Ο
κάθε νέος πελάτης θα δίνει τα προσωπικά του στοιχεία - ονοματεπώνυμο, αριθμός
κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - τα οποία θα καταχωρούνται στο
αρχείο πελατών μαζί με ένα κωδικό πελάτη που θα δημιουργείται αυτόματα από το
σύστημα. Ο κωδικός αυτός θα αποστέλλεται αυτόματα με SMS στο κινητό του πελάτη.
Κάθε φορά που θα εξυπηρετείται ένας πελάτης, ο κομμωτής που τον εξυπηρέτησε θα
δίνει τον κωδικό του, τον κωδικό του πελάτη και το ποσό που τον χρέωσε, για να
καταχωρηθούν μαζί με την ημερομηνία εξυπηρέτησης του πελάτη (δίνεται αυτόματα από
το σύστημα) στο αρχείο εξυπηρέτησης πελατών.
Ο τελικός μηνιαίος μισθός του κάθε κομμωτή αποτελείται από τον βασικό του μισθό
καθώς και 2 ευρώ επιπλέον για κάθε πελάτη που εξυπηρέτησε το συγκεκριμένο μήνα.
Στο τέλος κάθε μήνα το σύστημα θα υπολογίζει τους τελικούς μηνιαίους μισθούς όλων
των κομμωτών και θα δημιουργεί κατάλογο μισθολογίου με το ονοματεπώνυμο του κάθε
κομμωτή και τον τελικό μηνιαίο μισθό. Ο κατάλογος αυτός θα παραδίδεται στον
υπεύθυνο του κομμωτηρίου.
Στο τέλος κάθε χρόνου το σύστημα θα δημιουργεί ένα κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα
των πελατών που επισκέφτηκαν το κομμωτήριο πάνω από 15 φορές τον συγκεκριμένο
χρόνο και στους οποίους θα προσφέρονται διάφορα δώρα. Ο κατάλογος αυτός θα
δίνεται στον υπεύθυνο του κομμωτηρίου, ο οποίος θα αναλαμβάνει να τον αναρτά στην
πινακίδα του καταστήματος για ενημέρωση των πελατών. Επίσης, το σύστημα θα
ενημερώνει αυτόματα αυτούς τους πελάτες, τον καθένα ξεχωριστά, με μήνυμα στο
ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.
Να σχεδιάσετε το Διάγραμμα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) για τη λειτουργία που
περιγράφεται πιο πάνω.

…………………………Τ Ε Λ Ο Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ……………………………
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ PASCAL

Όνομα

Τύπος
πραγματικής
παραμέτρου
INTEGER ή
REAL
REAL ή
INTEGER
INTEGER
REAL ή
INTEGER
REAL ή
INTEGER
REAL ή
INTEGER
INTEGER

Περιγραφή

ABS

Απόλυτη τιμή

ARCTAN

Τόξο εφαπτομένης

CHR
COS

Χαρακτήρας κωδικού
Συνημίτονο

EXP

Εκθετική συνάρτηση

LN

Λογάριθμος

ODD
ORD
PRED

Ελέγχει για περιττή
τιμή
Κωδικός χαρακτήρα
Προηγούμενος

ROUND
SIN

Στρογγυλοποίηση
Ημίτονο

SQR

Τετράγωνο

SQRT

Τετραγωνική Ρίζα

SUCC

Επόμενος

TRUNC

Αποκοπή δεκαδικών
ψηφίων

CHAR
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
REAL
REAL ή
INTEGER
INTEGER ή
REAL
REAL ή
INTEGER
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
REAL

Τύπος
αποτελέσματος
INTEGER
REAL
REAL
CHAR
REAL
REAL
REAL
BOOLEAN
INTEGER
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
INTEGER
REAL
INTEGER
REAL
REAL
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
INTEGER
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ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (19)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη: Μέρος Α’, Β’ και Γ΄.
Μέρος Α: Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 μονάδων, 6 ερωτ.Χ5 μον.= 30 μον.
Μέρος Β: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις των 10 μονάδων, 4 ερωτ.Χ10 μον.= 40 μον.
Μέρος Γ: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις των 15 μονάδων, 2 ερωτ.Χ15 μον.=30 μον.
Σύνολο 12 ερωτήσεις με 100 μονάδες
Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση και σύνθεση θεμάτων που
αφορούν έννοιες, φαινόμενα, νόμους και θεωρίες που διδάσκονται στο πιο πάνω μάθημα. Οι
ερωτήσεις θα εξετάζουν ακόμα και τις διαδικασίες της Επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας,
όπως: επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, συλλογή δεδομένων και
παρατηρήσεων, παρουσίαση δεδομένων, σχεδιασμό πειραμάτων κ.α. Τέλος, θα ζητείται και η
λύση αριθμητικών προβλημάτων. Τα πιο πάνω προσφέρονται κατά τη διδασκαλία του πιο πάνω
μαθήματος στο θεωρητικό μέρος του και στην πρακτική ή εργαστηριακή εργασία.
Το εξεταστικό δοκίμιο θα είναι ενιαίο και οι υποψήφιοι θα εξετάζονται χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
A.

Εισαγωγή:

1.

Ποιοτική ανάλυση των οργανικών ενώσεων. Ανίχνευση του άνθρακα, του υδρογόνου και
των αλογόνων.

2.

Χημικοί τύποι ( ΕΤ, ΜΤ, ΣΤ). Προσδιορισμός του χημικού τύπου οργανικής ένωσης από
στοιχεία ποσοτικής ανάλυσης και από άλλα δεδομένα. Εύρεση της μοριακής μάζας από τη
μάζα ορισμένου όγκου αερίου.

3.

Η έννοια της ομόλογης σειράς. Γενικοί Μοριακοί Τύποι.

4.

Ονοματολογία σύμφωνα με την IUPAC. Εμπειρική ονοματολογία των ενώσεων που
περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.

5.

Συντακτική ισομέρεια. Στερεοχημική ισομέρεια: γεωμετρική και οπτική.

6.

Τάξη ατόμων άνθρακα και υδρογόνου.

7.

Φυσικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων.

B.

Ειδικό μέρος

1.

Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες:
Τα αλκάνια. Φυσικές ιδιότητες. Καύση.
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2.

Τα αλκένια.
Γεωμετρική ισομέρεια. Μέθοδοι παρασκευής με αφυδάτωση αλκοολών και με
αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων. Φυσικές ιδιότητες. Χημικές ιδιότητες: Προσθήκη στο
διπλό δεσμό διαφόρων αντιδραστηρίων του τύπου Α 2 ( H 2 , X 2 ) καθώς και του τύπου HA
(HX, H 2 O, άμεση προσθήκη μόνο). Ο κανόνας του Markovnikov. Αντιστροφή του κανόνα
του Markovnikov κατά την προσθήκη HBr (οργανικό υπεροξείδιο ή U.V.). Οξειδωτική
διάσπαση με οξινισμένα με θειικό οξύ διαλύματα KMnO 4 και K 2 Cr 2 O 7 ( οι αντιδράσεις
χωρίς συντελεστές ). Καύση. Πολυμερισμός. Ανίχνευση πολλαπλού δεσμού με
αποχρωματισμό διαλυμάτων Br 2 .

3.

Τα αλκίνια.
Παρασκευή του αιθινίου από το ανθρακασβέστιο. Φυσικές ιδιότητες. Χημικές ιδιότητες:
Προσθήκη στον τριπλό δεσμό διαφόρων αντιδραστηρίων του τύπου Α 2 ( H 2 , X 2 ) καθώς
και του τύπου HA (HX, H 2 O), σε όλες τις περιπτώσεις μόνο οι πλήρεις αντιδράσεις.
Οξείδωση με οξινισμένο υπερμαγγανικό κάλιο. Καύση. Όξινες ιδιότητες του υδρογόνου του
+
+
Κυκλικός
δεσμού HC≡C- και αντιδράσεις αντικατάστασης του με Ag και Cu .
πολυμερισμός του ακετυλενίου (σχηματισμός βενζολίου). Ανίχνευση του τριπλού δεσμού
αλκινίων του τύπου RC≡CH. Ανίχνευση πολλαπλού δεσμού με αποχρωματισμό
διαλυμάτων Br 2 .

4.

Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες
Τυπικοί εκπρόσωποι το βενζόλιο και το τολουόλιο.

4.1

Ονοματολογία των αρωματικών ενώσεων. Η ομόλογη σειρά του βενζολίου.

4.2

Το βενζόλιο.
Παρασκευή από τη φαινόλη, το ακετυλένιο και το βενζοϊκό νάτριο. Φυσικές ιδιότητες.
Χημικές ιδιότητες:
(α) Προσθήκη υδρογόνου και χλωρίου.
(β) Ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση (αλογόνωση, νίτρωση, σούλφωση, αλκυλίωση και
ακυλίωση Friedel – Crafts).
(γ) Καύση.

4.3

Κανόνες αρωματικής ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης. Εισαγωγή δεύτερου υποκαταστάτη
(του ίδιου ή διαφορετικού από τον πρώτο). Όρθο-, μέτα- και πάρα- κατευθυντές,
ενεργοποίηση και αδρανοποίηση του πυρήνα. Σχηματισμός τριπαραγώγου με τον ίδιο
υποκαταστάτη.

4.4

Το Τολουόλιο.
Παρασκευή κατά Friedel- Crafts. Φυσικές ιδιότητες. Χημικές ιδιότητες που οφείλονται στον
πυρήνα και στην πλευρική αλυσίδα.
(α) Ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση (αλογόνωση, νίτρωση, σούλφωση και αντιδράσεις
Friedel- Crafts).
(β) Αντιδράσεις της πλευρικής αλυσίδας (αλογόνωση, πλήρης οξείδωση του τολουολίου.
Μόνο η υδρόλυση του βενζυλοχλωριδίου. Όχι η υδρόλυση του βενζαλοχλωριδίου και
βενζοτριχλωριδίου).
(γ) Καύση.

4.5

Το στυρόλιο. Ο πολυμερισμός του (μόνο).

5.

Οι αλκοόλες
Ταξινόμηση των μονοσθενών αλκοολών σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς.
Παρασκευή με υδρόλυση αλκυλαλογονιδίων, με άμεση ενυδάτωση αλκενίων, με αναγωγή
καρβονυλικών ενώσεων και με υδρόλυση εστέρων. Φυσικές ιδιότητες.
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Χημικές ιδιότητες: Αντιδράσεις που οφείλονται στο υδρογόνο της ομάδας του –OH
(ιονισμός στο νερό και αντίδραση με δραστικά μέταλλα). Αντιδράσεις που οφείλονται σε
ολόκληρη την ομάδα –OH. Αντίδραση με πενταχλωριούχο φωσφόρο και με υδραλογόνα.
Εστεροποίηση (με οξέα και ακυλαλογονίδια). Αντιδράσεις οξείδωσης των αλκοολών.
Αφυδάτωση αλκοολών (H 2 SO 4 /θ, Al 2 O 3 /θ).
Αλογονοφορμική αντίδραση. Ανίχνευση του αλκοολικού υδροξυλίου. Χημική εξίσωση της
αλκοολικής ζύμωσης. Αλκοολικοί βαθμοί.
6.

Οι καρβονυλικές ενώσεις
Παρασκευή με οξείδωση αλκοολών και με ενυδάτωση αλκινίων. Φυσικές ιδιότητες. Χημικές
ιδιότητες: Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο υδρογόνου, υδροκυανίου (και υδρόλυση
του προϊόντος). Αντίδραση με τον πενταχλωριούχο
φωσφόρο. Ανίχνευση της
καρβονυλομάδας με 2,4 -δινιτροφαινυλυδραζίνη (χωρίς το χημικό τύπο, ούτε τη χημική
εξίσωση). Αλογονοφορμική αντίδραση. Αντίδραση Cannizzaro. Οξείδωση σε όξινο
περιβάλλον με KMnO 4 και K 2 Cr 2 O 7 καθώς και με τα αντιδραστήρια Τollens και Fehling.
Χρωστική αντίδραση με το αντιδραστήριο Schiff, λεκτικά.

7.

Τα καρβοξυλικά οξέα
Ταξινόμηση των οξέων σε μονο-, δι- και πολυκαρβοξυλικά, σε αμινοξέα, υδροξυοξέα και
αλογονοξέα.

7.1

Τα μονοκαρβοξυλικά οξέα.
Παρασκευή από αλκοόλες, αλδεϋδες, αμίδια, νιτρίλια (παρασκευή νιτριλίου: RX + KCN) και
με υδρόλυση εστέρων. Φυσικές ιδιότητες. Χημικές ιδιότητες: Διαφορές της ομάδας του -OH
των αλκοολών από την ομάδα του –OH του καρβοξυλίου. Οι όξινες ιδιότητες (διάσταση,
σταθερά διάστασης και pH υδατικών διαλυμάτων οξέων). Εξήγηση της μεταβολής του
όξινου χαρακτήρα (α) με την αύξηση της ανθρακοαλυσίδας και (β) με την εισαγωγή των
ομάδων –X και –OH. Επίδραση σε μέταλλα, σε βάσεις και σε ανθρακικά και όξινα
ανθρακικά άλατα. Αντικατάσταση του υδροξυλίου: εστεροποίηση, σχηματισμός
ακυλαλογονιδίου και αμιδίου. Αντίδραση με πενταχλωριούχο φωσφόρο. Αναγωγή των
καρβοξυλικών οξέων με λιθιοαργιλιοϋδρίδιο.

7.2

Μονογραφίες:
Το μεθανικό (μυρμηκικό οξύ). Επίδραση οξινισμένου διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου
και αντιδραστηρίου Tollens. Επίδραση πυκνού θειικού οξέος με θέρμανση. Το οξαλικό οξύ.
Φυσική κατάσταση. Οξείδωση του οξαλικού οξέος και των αλάτων του με επίδραση
οξινισμένου διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου. Επίδραση πυκνού θειικού οξέος με
θέρμανση.

8.

Οι αμίνες
Χημικές ιδιότητες: βασικός χαρακτήρας (ηλεκτρολυτική διάσταση, pH των υδατικών
διαλυμάτων των αμινών, εξουδετέρωση, σχηματισμός αλάτων).

Γ.

Εργαστηριακές ασκήσεις.

1. Όλα τα πειράματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο των Εργαστηριακών ασκήσεων Γ΄
Ενιαίου Λυκείου – Έκδοση ΥΑΠ 2004 και αφορούν στην εξεταστέα ύλη.
(Εκτός ύλης: Προσδιορισμός της δομής οργανικής ένωσης (απόσταξη, εκχύλιση,
ανακρυστάλλωση), φυσικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων, παρασκευή αιθενίου με
αφυδάτωση αιθανόλης, (Η θεωρητική εξήγηση του πειράματος θα διδάσκεται και θα
εξετάζεται κανονικά) αντίδραση τουλουολίου με οξύ νίτρωσης, αντίδραση τουλουολίου με
πυκνό θειικό οξύ, καταλυτική αφυδρογόνωση αιθανόλης, φαινόλη, κλασματική απόσταξη,
σαπούνια και συνθετικά απορρυπαντικά, ογκομετρήσεις λαδιού και κρασιού, χημικές και
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φυσικές ιδιότητες αμινοξέων, πρωτεϊνών και υδατανθράκων, χρωστική αντίδραση οξικού
ανιόντος με FeCl 3 ).
2. Από τις ασκήσεις της ογκομετρίας οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τις ογκομετρήσεις:
(α) διαλύματος ασθενούς οξέος με διάλυμα ισχυρής βάσης.
(β) διαλύματος ασθενούς βάσης με διάλυμα ισχυρού οξέος.
(γ) διαλύματος H 2 C 2 O 4 και Na 2 C 2 O 4 με διάλυμα KMnO 4 σε περιβάλλον αραιού
διαλύματος H 2 SO 4.
Οι καμπύλες εξουδετέρωσης για τις αναφερόμενες ογκομετρήσεις αλκαλιμετρίας και
οξυμετρίας. Επιλογή του κατάλληλου δείκτη από την καμπύλη εξουδετέρωσης.
Σημείωση: Στα εξεταστικά δοκίμια περιλαμβάνονται και ερωτήσεις που αφορούν απλές
γενικές γνώσεις από τον ευρύτερο κορμό της Χημείας που διδάχτηκαν σε άλλες τάξεις και
απαιτούνται για κατανόηση των θεμάτων της Οργανικής Χημείας και για τη λύση
προβλημάτων / ασκήσεων.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 29 Μαΐου, 2014
08:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Χρήσιμα δεδομένα:
Ατομικές μάζες: Η=1 C=12 O=16 Na=23
Γραμμομοριακός όγκος αερίων σε Κ.Σ. = 22,4 L
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις των πέντε (5) μονάδων η καθεμιά. Να
απαντήσετε και τις έξι ερωτήσεις.
Ερώτηση 1
Να εξηγήσετε τις πιο κάτω δηλώσεις:
α) Η αλκυλίωση του τολουολίου γίνεται πιο γρήγορα από την αλκυλίωση του βενζολίου.
β) Για την ανίχνευση των αλογόνων σε οργανική ένωση, με τη μέθοδο Lassaigne, είναι
απαραίτητη η σύντηξη με νάτριο.
γ) Κατά την εργαστηριακή παρασκευή του αιθινίου από ανθρακασβέστιο δεν συλλέγονται
οι πρώτες φυσαλίδες για το πείραμα καύσης.
δ) Στις ογκομετρήσεις υπερμαγγανομετρίας, σε όξινο περιβάλλον, δεν χρησιμοποιείται
διάλυμα ΗΝΟ3.
Ερώτηση 2
Να γράψετε τον συντακτικό τύπο των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ και Ε λαμβάνοντας
υπόψη τις πληροφορίες που δίνονται πιο κάτω:
α) Η ένωση Α είναι το οργανικό προϊόν της αντίδρασης του προπινίου με αμμωνιακό
διάλυμα χλωριούχου χαλκού (Ι).
β) Η ένωση Β, με μοριακό τύπο C9H12, έχει μόνο ένα μονονιτροπαράγωγο στον πυρήνα.
γ) Η ένωση Γ είναι το οργανικό προϊόν της μονοχλωρίωσης του τολουολίου στην παρουσία
υπεριώδους ακτινοβολίας και θέρμανσης.
δ) Η ένωση Δ είναι το οργανικό προϊόν της αλκαλικής υδρόλυσης του
2-υδροξυπροπανονιτριλίου, CH3CH(OH)CN.
ε) Η ένωση Ε είναι το απλούστερο αλκένιο που παρουσιάζει οπτική ισομέρεια.
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Ερώτηση 3
Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται τα σημεία ζέσεως και οι μοριακές μάζες τεσσάρων άκυκλων
κορεσμένων οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ και Δ. Οι ομόλογες σειρές στις οποίες ανήκουν, με
τυχαία σειρά, είναι οι ακόλουθες:
μονοσθενείς αλκοόλες, μονοσθενείς αλδεΰδες, αλκάνια, μονοκαρβοξυλικά οξέα
Οργανική ένωση
Α
Β
Γ
Δ

Σημείο ζέσεως oC
78,3
- 42
21
100,5

Σχετική μοριακή μάζα
46
44
44
46

Να γράψετε σε ποια από τις ομόλογες σειρές ανήκει η κάθε μια από τις ενώσεις Α, Β, Γ και Δ,
δικαιολογώντας την απάντησή σας.
Ερώτηση 4
Δίνεται το πιο κάτω διάγραμμα:
C6H6

(1)

A

(2)

B

(3)

π-Ο2Ν-C6Η4-CΟΟΗ
(4)

π-Ο2Ν-C6Η4-CΟΝΗ2

(5)

Γ

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ και τα
αντιδραστήρια/συνθήκες 1 μέχρι 5.
Ερώτηση 5
Η βουτυλαμίνη (CH3CH2CH2CH2NH2) είναι άχρωμο υγρό με δυσάρεστη οσμή που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή εντομοκτόνων. Κ(CH3CH2CH2CH2NH2) = 2,45Χ10-11
α) Να γράψετε την αντίδραση ιονισμού της βουτυλαμίνης στο νερό.
β) Να υπολογίσετε το pH διαλύματος βουτυλαμίνης συγκέντρωσης 0,1 Μ.
γ) Σε ποσότητα βουτυλαμίνης προστίθεται περίσσεια διαλύματος HCl δίνοντας το οργανικό
προϊόν Χ. Στη συνέχεια προστίθεται περίσσεια θερμού διαλύματος NaOH και αναδύεται
δυσάρεστη οσμή.
(ι) Να γράψετε το συντακτικό τύπο του οργανικού προϊόντος Χ.
(ιι) Να εξηγήσετε γιατί αναδύεται η δυσάρεστη οσμή.

2/7
125

Ερώτηση 6
14,4 γραμμάρια γλυκόζης, C6H12O6, υποβλήθηκαν σε αλκοολική ζύμωση, στις κατάλληλες
συνθήκες. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία, απομονώθηκαν 72 mL οινοπνεύματος εννέα
αλκοολικών βαθμών (9o). ραιθανόλης = 0,789 g/mL
α) Κατά την αλκοολική ζύμωση εκλύεται αέριο.
(ι) Ποιο είναι το αέριο που εκλύεται;
(ιι) Να γράψετε ένα αντιδραστήριο με το οποίο μπορεί να γίνει η ανίχνευση του πιο
πάνω αερίου.
(ιιι) Στο σχηματισμό ποιας ένωσης οφείλεται το εμφανές αποτέλεσμα της ανίχνευσης του
αερίου με το αντιδραστήριο που προτείνατε στο α(ιι).
β) Να υπολογίσετε τα γραμμάρια αιθανόλης που θα παράγονταν, αν η απόδοση της
αντίδρασης αλκοολικής ζύμωσης ήταν 100%.
γ) Να υπολογίσετε την επί τοις εκατό απόδοση της πιο πάνω αντίδρασης αλκοολικής
ζύμωσης, με βάση την ποσότητα του προϊόντος που απομονώθηκε.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ A΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΡΟΣ B΄

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις των δέκα (10) μονάδων η καθεμιά. Να
απαντήσετε και στις τέσσερις ερωτήσεις.

Ερώτηση 7
Δίνονται οι πιο κάτω ενώσεις:
Α. αιθανόλη

Β. αιθανάλη

Γ. ακετοφαινόνη

Δ. βενζαλδεΰδη

α) Να προτείνετε ένα αντιδραστήριο/συνθήκες που δίνει εμφανές αποτέλεσμα μόνο με:
(ι) τις ενώσεις Α, Β και Γ.
(ιι) τις ενώσεις Β και Δ.
(ιιι) την ένωση Α.
(ιν) την ένωση Β.
(μον. 4)
β) Να γράψετε το εμφανές αποτέλεσμα που δίνει στην κάθε περίπτωση το αντιδραστήριο
που προτείνατε.
(μον. 2)
γ) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο όλων των οργανικών προϊόντων που δίνουν οι ενώσεις
Α και Δ με τα αντιδραστήρια που προτείνατε.
(μον. 4)
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Ερώτηση 8
Δίνονται τα οργανικά οξέα Α, Β, Γ και Δ:
Α: CH3CH2CH2CH2COOH

B: CH3CH2CH2CH(OH)COOH

Γ: CH3CH2CH(OH)CH2COOH

Δ: CH3CH(OH)CH2CH2COOH

α) Να συγκρίνετε, δίνοντας την κατάλληλη εξήγηση, τις σταθερές ηλεκτρολυτικής διάστασης
των οξέων στα ζεύγη:
(ι) A και B
(ιι) Β και Γ
(μον. 3)
β) Να υπολογίσετε το pH διαλύματος του οξέος Α συγκέντρωσης 0,2 Μ.
(ΚΑ= 1,445 Χ 10-5)

(μον. 1,5)

γ) Να γράψετε το συντακτικό τύπο του οργανικού προϊόντος που προκύπτει από την
αντίδραση του οξέος Α με το οξύ Γ.
(μον. 1)
δ) Να γράψετε τους τύπους όλων των πιθανών οργανικών ισομερών που προκύπτουν
από την αφυδάτωση του οξέος Δ.
(μον. 1,5)
ε) Να γράψετε το οργανικό προϊόν της αντίδρασης του υδροξειδίου του νατρίου με την
ένωση Δ.
(μον. 1)
στ) Να εξηγήσετε αν το διάλυμα που θα προκύψει από την ανάμιξη 50 mL διαλύματος του
οξέος Α συγκέντρωσης 0,2 Μ με 100 mL διαλύματος NaOH 0,1 M θα είναι όξινο,
αλκαλικό ή ουδέτερο.
(μον. 2)

Ερώτηση 9
Για τον υδρογονάνθρακα Χ δίνονται οι πληροφορίες:





Περιέχει 85,71% C.
Ένα λίτρο ατμών του σε κανονικές συνθήκες (Κ.Σ.) έχει μάζα 3,75 g.
Παρουσιάζει γεωμετρική ισομέρεια.
Ένα από τα προϊόντα οξείδωσής του έχει τριτοταγές άτομο άνθρακα.

α) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο του υδρογονάνθρακα Χ καταγράφοντας όλους τους
συλλογισμούς σας και αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα.
(μον. 3,5)
β) Να ονομάσετε το προϊόν οξείδωσης του Χ που έχει τριτοταγές άτομο άνθρακα, σύμφωνα
με τους κανόνες της IUPAC.
(μον. 0,5)
γ) Να γράψετε τον συντακτικό τύπο του καταλληλότερου αλκυλαλογονιδίου για την
παρασκευή του υδρογονάνθρακα Χ.
(μον. 1)
δ) Χρησιμοποιώντας τον υδρογονάνθρακα Χ και οργανικά αντιδραστήρια που μπορούν να
παραχθούν μόνο από αυτόν, να δείξετε διαγραμματικά τη μετατροπή του Χ σε προπανικό
ισοπροπυλεστέρα, CH3CH2COOCΗ(CH3)2, σε πέντε μόνο στάδια.
(μον. 5)
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Ερώτηση 10
Πιο κάτω γίνεται αναφορά σε μερικές από τις πειραματικές ασκήσεις που
πραγματοποίησαν μαθητές στο εργαστήριο του σχολείου τους.
Να απαντήσετε τα ερωτήματα που αφορούν στα πειράματα αυτά.
Πείραμα Α
Κατά την παρασκευή του 2-μεθυλοπροπενίου συναρμολογήθηκε η πιο κάτω συσκευή για την
αφυδάτωση μιας αλκοόλης.
Μεθυλοπροπένιο

Α

Πειραματική διάταξη
(ι) Ποιες χημικές ενώσεις αναμίχθηκαν στο σωλήνα Α για την παρασκευή του αλκενίου;
(ιι) Να εξηγήσετε γιατί δεν χρειάστηκε να τοποθετήσουν πλυντρίδα ασφαλείας όταν
συναρμολόγησαν τη συσκευή τους.
(μον. 2)
Πείραμα Β
Για την παρασκευή του οξικού αμυλεστέρα, πρόσθεσαν σε μεγάλο δοκιμαστικό σωλήνα τα
αντιδρώντα και πυκνό θειικό οξύ και θέρμαναν σε υδρόλουτρο. Μετά το τέλος της αντίδρασης
μετέφεραν το περιεχόμενο του σωλήνα σε ποτήρι ζέσεως που περιείχε αποσταγμένο νερό.
(ι) Γιατί δεν χρησιμοποίησαν αραιό διάλυμα θειικού οξέος;
(ιι) Για ποιο λόγο μετέφεραν το περιεχόμενο του σωλήνα στο αποσταγμένο νερό; (μον. 2,5)
Πείραμα Γ
Σε δοκιμαστικό σωλήνα, πρόσθεσαν 1 mL τολουολίου και 1 mL βρωμιούχου νερού.
Πωμάτισαν και ανακίνησαν με προσοχή. Πρόσθεσαν μικρή ποσότητα ρινισμάτων σιδήρου,
πωμάτισαν και πάλι το σωλήνα και συνέχισαν να ανακινούν για 4-5 λεπτά.
(ι) Γιατί ανακίνησαν αρχικά το μίγμα τολουολίου-βρωμιούχου νερού;
(ιι) Γιατί χρειάζεται να αναδεύουν συνεχώς μετά την προσθήκη των ρινισμάτων σιδήρου;
(ιιι) Για ποιο λόγο πρόσθεσαν τα ρινίσματα σιδήρου;
(ιν) Τι παρατηρείται στο δοκιμαστικό σωλήνα, μετά τα 4-5 λεπτά ανάδευσης, με τα ρινίσματα
σιδήρου;
(ν) Να γράψετε το συντακτικό τύπο των κύριων οργανικών προϊόντων της αντίδρασης που
πραγματοποιείται.
(μον. 3)
5/7
128

Πείραμα Δ
Για τον προσδιορισμό του συντακτικού τύπου της ένωσης Ψ οι μαθητές ακολούθησαν την πιο
κάτω διαδικασία:
Σε δοκιμαστικό σωλήνα μετέφεραν 1 mL διαλύματος νιτρικού αργύρου, πρόσθεσαν μερικές
σταγόνες διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου και στη συνέχεια διάλυμα αμμωνίας μέχρι που
προέκυψε το άχρωμο διάλυμα Ζ. Στο διάλυμα Ζ πρόσθεσαν μικρή ποσότητα της ένωσης Ψ
και το μίγμα θερμάνθηκε. Σχηματίστηκε κάτοπτρο αργύρου.
Οι μαθητές γνώριζαν ότι η ένωση Ψ είναι το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς στην οποία
ανήκει και με την πλήρη οξείδωσή της με KMnO4, στις κατάλληλες συνθήκες, δίνει μόνο
ανόργανα προϊόντα.
(ι) Να γράψετε το συντακτικό τύπο του συμπλόκου που βρίσκεται στο διάλυμα Ζ.
(ιι) Να γράψετε δύο πιθανούς συντακτικούς τύπους (Ψ1, Ψ2) για την ένωση Ψ. (μον. 2,5)

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις των δεκαπέντε (15) μονάδων η καθεμιά. Να
απαντήσετε και τις δύο ερωτήσεις.
Ερώτηση 11
Μίγμα προπανόνης και προπανάλης άγνωστης περιεκτικότητας πιθανό να περιέχει και μικρή
ποσότητα νερού. Για τον προσδιορισμό της % κατά μάζα περιεκτικότητάς του σε προπανόνη
και προπανάλη, το μίγμα υποβάλλεται στις ακόλουθες πειραματικές διαδικασίες:
Α. Ποσότητα 2 γραμμαρίων του μίγματος καίεται πλήρως και παράγονται 2,24 L διοξειδίου
του άνθρακα σε κανονικές συνθήκες (Κ.Σ.).
Β. Ίδια ποσότητα του μίγματος (2 g) μεταφέρεται σε ογκομετρική φιάλη των 250 mL και
αραιώνεται με αποσταγμένο νερό μέχρι τη χαραγή, οπότε προκύπτει το διάλυμα Ψ.
 Σε κωνική φιάλη που περιέχει 100 mL διαλύματος H2SO4 2 Μ προστέθηκαν με
ακρίβεια 10 mL από το διάλυμα Ψ και 20 mL διαλύματος KMnO4 0,02 M. Μετά από
ανάδευση και ήπια θέρμανση προκύπτει το διάλυμα Φ που έχει χρώμα ιώδες.
 Στη συνέχεια το διάλυμα Φ ογκομετρείται με διάλυμα (COOH)2 0,01 M στις
κατάλληλες συνθήκες. Απαιτούνται 15 mL (COOH)2, για τον αποχρωματισμό του
διαλύματος Φ.
α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων με KMnO4 που πραγματοποιήθηκαν.
(μον. 4)
β) Να υπολογίσετε:
(ι) τα mol του οξαλικού οξέος που αντέδρασαν.
(ιι) τα mol του KMnO4 που προστέθηκαν στην κωνική φιάλη.
(ιιι) τα mol της προπανάλης στα 10 mL διαλύματος Ψ
(ιv) την επί τοις εκατό κατά μάζα (% κ.μ) περιεκτικότητα του μίγματος σε προπανόνη και
προπανάλη.
(μον. 11)
6/7
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Ερώτηση 12
Η οργανική ένωση Χ με μοριακή μάζα 102 αποτελείται από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο.
Κατά την τέλεια καύση 4,08 g της Χ παράγονται 8,8 g CO2 και 3,6 g H2O.
Για την ένωση Χ δίνονται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:
 Αντιδρά με NaΗCO3 ελευθερώνοντας αέριο.
 Παρουσιάζει οπτική ισομέρεια.
Οι ενώσεις Β και Γ είναι συντακτικά ισομερή της Χ.
Για τη Β δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 Αποχρωματίζει άμεσα το βρώμιο σε τετραχλωράνθρακα, Br2/CCl4.
 Οξείδωση 1 mol της με θερμό διάλυμα KMnO4 σε H2SO4 ελευθερώνει 1mol αερίου και
1 mol του οξέος Β1.
Για τη Β1 δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 0,1 mol της αντιδρούν πλήρως με 0,1 mol Na2CO3.
 0,1 mol της αντιδρούν πλήρως με PCl5 και ελευθερώνουν αέριο που όταν αντιδράσει
πλήρως με αέρια αμμωνία σχηματίζει 0,3 mol NH4Cl.
Για τη Γ δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 Δεν παρουσιάζει οπτική ισομέρεια.
 Αντιδρά με το αιθανοϋλοχλωρίδιο, CH3COCl, και δίνει την ένωση Δ που έχει ευχάριστη
μυρωδιά.
 Όταν θερμανθεί με υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, NaOH, δίνει δύο
οργανικές ενώσεις, τη Γ1 και τη Γ2.
Για τη Γ1 δίνεται η ακόλουθη πληροφορία:
 0,1 mol της αντιδρούν πλήρως με νάτριο και ελευθερώνουν 0,1 mol αερίου.
α) Να βρείτε τον μοριακό τύπο της Χ.
(μ. 2,5)
β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Χ, B, Β1, Γ, Γ1, Γ2 και Δ,
καταγράφοντας όλους τους συλλογισμούς σας και αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα.
(μ. 12,5)

-ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ-
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ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ (21)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξζταςθσ: Τρεις (3) ώρες
Σρία Μζρθ: Μζροσ Α΄, Μζροσ Β΄ και Μζροσ Γ΄.
Μζροσ Α΄: Αποτελείται από 6 ερωτιςεισ των 5 μονάδων, 6 ερωτ. x 5 μον. = 30 μον.
Μζροσ Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτιςεισ των 10 μονάδων, 4 ερωτ. x 10 μον. = 40 μον.
Μζροσ Γ΄ : Αποτελείται από 2 ερωτιςεισ των 15 μονάδων, 2 ερωτ. x 15 μον. = 30 μον.
φνολο Ερωτιςεων: 12 ερωτιςεισ με ςυνολικι βακμολογία 100 μονάδεσ
Οι ερωτιςεισ κα εξετάηουν Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση και Σφνθεση
κεμάτων που αφοροφν ζννοιεσ, φαινόμενα, νόμουσ και κεωρίεσ που διδάςκονται ςτο πιο πάνω μάκθμα.
Οι ερωτιςεισ κα εξετάηουν ακόμα και τισ διαδικαςίεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ,
όπωσ επεξεργαςία δεδομζνων, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, ζλεγχοσ μεταβλθτών, ςυλλογι δεδομζνων και
παρατθριςεων, παρουςίαςθ δεδομζνων, ςχεδιαςμόσ πειραμάτων κ.ά.. Σζλοσ, κα ηθτείται και θ λφςθ
αρικμθτικών προβλθμάτων. Σα πιο πάνω προςφζρονται κατά τθ διδαςκαλία του μακιματοσ ςτο
κεωρθτικό μζροσ του και ςτθν πρακτικι ι εργαςτθριακι εργαςία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Γνώςθ
Κατανόθςθ
Εφαρμογι
Ανάλυςθ
φνκεςθ
Αξιολόγθςθ

40%
25%
20%
15%

Θ εξζταςθ κα είναι ςυνεχισ χωρίσ ενδιάμεςο διάλειμμα.
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Με βάςθ το διδακτικό εγχειρίδιο: ΒΛΟΛΟΓΛΑ Γ΄ ΕΝΛΑΛΟΤ ΛΤΚΕΛΟΤ (2007), ΤΑΠ
1.

ΕΝΟΣΘΣΑ 2:

2.

ΕΝΟΣΘΣΑ 3:

3.

ΕΝΟΣΘΣΑ 4:

4.
5.

ΕΝΟΣΘΣΑ 6:
ΕΝΟΣΘΣΑ 7:

6.
7.

ΕΝΟΣΘΣΑ 8:
ΕΝΟΣΘΣΑ 9:

8.

ΕΝΟΣΘΣΑ 13:

9.

ΕΝΟΣΘΣΑ 14:

10. ΕΝΟΣΘΣΑ 16:

θμείωςθ:

Θ Χθμεία τθσ ηωισ
2.4 ΟΡΓΑΝΛΚΕ ΟΤΛΕ, ςελ. 20–36
Ενζργεια και οργανιςμοί
3.1 ΕΝΕΡΓΕΛΑ ΚΑΛ ΜΕΣΑΒΟΛΛΜΟ, ςελ. 39–41
3.2 ΕΝΗΤΜΑ (βιολογικοί καταλφτεσ), ςελ. 42–53
(εκτόσ φλθσ: Μεταβολικζσ οδοί και ζνηυμα, ςελ. 50-51,
Σαξινόμθςθ και ονοματολογία των ενηφμων, ςελ.53)
Κυτταρικι οργάνωςθ
4.4 Θ ΚΤΣΣΑΡΛΚΘ ΜΕΜΒΡΑΝΘ, ςελ. 83–100
(εκτόσ φλθσ: Θ κυτταρικι μεμβράνθ ωσ επικοινωνιακό μζςο του κυττάρου,
ςελ. 98
και, Χριςεισ των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών ςτο κφτταρο, ςελ. 99)
Αυτοτροφικι διατροφι, ςελ. 113–134
Ετεροτροφικι διατροφι
7.2 ΣΟ ΠΕΠΣΛΚΟ ΤΣΘΜΑ ΣΟΤ ΑΝΚΡΩΠΟΤ, ςελ. 136–151
Θ ελευκζρωςθ τθσ ενζργειασ, ςελ. 155–168
Μεταφορά ουςιών ςτα ηώα, ςελ. 169–193
(εκτόσ φλθσ: Ερυκροβλάςτωςθ, μια αιμολυτικι αναιμία των νεογνών, ςελ.
177–178,
Σο τριχοειδικό δίκτυο, ςελ. 185-186, Ανταλλαγζσ μεταξφ των
τριχοειδών αγγείων και του μεςοκυττάριου υγροφ, ςελ. 186,
Εικόνα 9.24, ςελ. 189,
9.7 ΡΤΚΜΛΘ ΣΘ ΑΛΜΑΣΩΘ ΣΩΝ ΛΣΩΝ, ςελ. 190,
9.8 ΡΤΚΜΛΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΣΘ ΚΑΡΔΛΑ, ςελ. 191)
Αναπαραγωγι, ςελ. 247–282 και θ εικ. 13.36 τθσ 283
(εκτόσ φλθσ: 13.4 ΜΟΝΟΓΟΝΛΑ, ςελ. 258 – 260)
Ο φορζασ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ (DNA), ςελ. 293–320 μζχρι και τθν πρώτθ
(1θ) παράγραφο.
(εκτόσ φλθσ: Από το 14.2 ΑΝΣΛΓΡΑΦΘ ΣΟΤ DNA, Ο μθχανιςμόσ τθσ
θμιςυντθρθτικισ αντιγραφισ του DNA, ςελ. 297-301, και από το 14.4
ΜΕΣΑΛΛΑΞΕΛ, φνδρομο Down κτλ., 315-319)
Γενετικι, ςελ. 339–369
(εκτόσ φλθσ: 16.7 ΧΛΑΜΑΣΤΠΛΑ Ι ΔΛΑΚΕΛΛΜΟ, ςελ. 365-368)
1.
2.

Σα Ζνκετα είναι εκτόσ φλθσ, εκτόσ αν δθλώνεται διαφορετικά.
Εντόσ φλθσ είναι και τα εργαςτιρια του μακιματοσ με τα ςυνοδευτικά
φυλλάδια:
α. ΕΡΓΑΣΘΡΛΑΚΘ ΑΚΘΘ ΣΑ ΕΝΗΤΜΑ
β. ΕΡΓΑΣΘΡΛΑΚΘ ΑΚΘΘ ΣΘΝ ΑΝΣΑΛΛΑΓΘ ΟΤΛΩΝ
γ. ΕΡΓΑΣΘΡΛΑΚΘ ΑΚΘΘ ΣΘ ΦΩΣΟΤΝΚΕΘ-ΚΤΣΣΑΡΛΚΘ ΑΝΑΠΝΟΘ
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ηκεξνκελία θαη Ώξα εμέηαζεο: Παξαζθεπή, 23 Μαΐνπ 2014
08:00 - 11:00
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑΣΔΔΡΔΙ (14) ΔΛΙΓΔ
ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΙ ΔΡΩΣΗΔΙ
ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο ησλ πέληε (5) κνλάδσλ ε θαζεκηά.
1. α. Αθνύ αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ ζαο ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ηνλ
ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια.
Μνλνκεξέο ηεο
Όλνκα νκνηνπνιηθνύ δεζκνύ πνπ
Οπζία
νπζίαο
ζπλδέεη ηα κνλνκεξή
1.
Γιπθνγόλν
2.
RNA
3.
Κπηηαξίλε
(κνλάδεο 3)
β. Σηo Σρήκα 1.1 θαίλεηαη απινπνηεκέλε ε γεληθή ρεκηθή δνκή ελόο κνξίνπ
ακηλνμένο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε Α θαη Β ηνπ ακηλνμένο.
(κνλάδα 1)

Σρήκα 1.1
γ. Να αλαθέξεηε κηα (1) ηδηόηεηα ησλ νπδέηεξσλ ιηπηδίσλ θαη ηε βηνινγηθή ηεο ζεκαζία.
(κνλάδα 1)
2. Τν έλδπκν θαηαιάζε βξίζθεηαη ζηνπο ηζηνύο όισλ ζρεδόλ ησλ δσληαλώλ
νξγαληζκώλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζην νμπγόλν. Καηαιύεη ηε δηάζπαζε ηνπ
επηθίλδπλνπ γηα ηνλ νξγαληζκό ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ (Ζ 2Ο2) ζε νμπγόλν
θαη λεξό, ζύκθσλα κε ηελ πην θάησ ρεκηθή αληίδξαζε:
2Ζ2Ο2 καταλάση 2 Ζ2Ο + Ο2
α. Να νλνκάζεηε ην ππόζηξσκα ηεο θαηαιάζεο.

(κνλάδα 0.5)
1
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β. Τν έλδπκν θαηαιάζε απνηειείηαη από ηέζζεξεηο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο. Να
αλαθέξεηε ην ηειηθό δνκηθό επίπεδν νξγάλσζεο ηεο θαηαιάζεο.
(κνλάδα 1)
γ. Ο ζεητθόο ραιθόο είλαη κηα ρεκηθή έλσζε ε νπνία δξα σο κε ζπλαγσληζηηθόο
αληηζηξεπηόο αλαζηνιέαο ηεο θαηαιάζεο. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ν ζεητθόο ραιθόο επηηπγράλεη ηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηνπ ελδύκνπ θαηαιάζε,
θάλνληαο αλαθνξά ζηε ζέζε πξόζδεζεο ηνπ ζην έλδπκν, ζηελ επίδξαζε ηνπ
ζηε δνκή ηνπ ελδύκνπ θαη ζηελ ηθαλόηεηα πξόζδεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο.
(κνλάδεο 1.5)
δ. Όια ηα έλδπκα έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Να αλαθέξεηε δύν (2) από
απηά.
(κνλάδεο 2)
3. α. Σην Σρήκα 3.1, πνπ παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο
γπλαίθαο, θαίλνληαη ηα όξγαλα Α κέρξη Ε.
Ζ
Ε

Δ
Α

Γ
Β
Σρήκα 3.1
Με βάζε ην Σρήκα 3.1 λα νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο,
δίλνληαο θαη ην γξάκκα (Α κέρξη Ε) θαη ην όλνκα, ζην νπνίν:
i. Δηζέξρεηαη ην πένο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή
ii. Δκθπηεύεηαη ην έκβξπν.
(κνλάδεο 2)
β. Σην Σρήκα 3.2 παξνπζηάδεηαη ε ζηηγκή ηεο γνληκνπνίεζεο ελόο σνθπηηάξνπ Β΄
ηάμεο ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη κόλν 3 από ηα 23 ρξσκαηνζώκαηα ζε θάπνην
ζηάδην κείσζεο.
Να αλαθέξεηε ηα ζηάδηα ηεο κείσζεο πνπ αθνινπζνύλ, ώζηε λα ζπκπιεξσζεί
ε κεησηηθή δηαίξεζε γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ σαξίνπ θαη ηνλ απνρσξηζκό ηνπ
δεύηεξνπ πνιηθνύ ζσκαηίνπ.
(κνλάδα 1)
Ωνθύηηαξν Β΄ ηάμεο
Ππξήλαο
ζπεξκαηνδσαξίνπ
Φξσκαηνζώκαηα
Ωνθπηηάξνπ Β΄ ηάμεο

Σρήκα 3.2

2
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γ. Τν ζπέξκα απνηειείηαη από ζπεξκαηνδσάξηα θαη εθθξίκαηα. Γύν από ηνπο
αδέλεο πνπ εκπινπηίδνπλ ην ζπέξκα κε εθθξίκαηα είλαη ν πξνζηάηεο αδέλαο θαη
νη αδέλεο Cowper. Να αλαθέξεηε έλα (1) ξόιν ηνπ εθθξίκαηνο πνπ παξάγεηαη
από ηνλ θάζε αδέλα.
(κνλάδεο 2)
4. Σην Σρήκα 4.1 θαίλεηαη ε ηνκή ελόο αηκνθόξνπ αγγείνπ θαη ηα έκκνξθα
ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.
α. i. Να νλνκάζεηε ηηο θαηεγνξίεο ησλ
έκκνξθσλ ζπζηαηηθώλ κε ηηο
ελδείμεηο 1 κέρξη 3.
(κνλάδεο 1.5)
ii. Με ηε βνήζεηα ηνπ Σρήκαηνο 4.1 λα
αλαθέξεηε κία (1) δνκηθή δηαθνξά
κεηαμύ ηεο θαηεγνξίαο έκκνξθσλ
ζπζηαηηθώλ 2 θαη ηεο θαηεγνξίαο
ησλ έκκνξθσλ ζπζηαηηθώλ κε ηνλ
αξηζκό 3.
(κνλάδα 1)

Σρήκα 4.1

β. Να αλαθέξεηε πνύ δεκηνπξγνύληαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο, ζηα
αξρηθά ηνπο ηνπιάρηζην ζηάδηα, ζε έλα ελήιηθν άηνκν.
(κνλάδα 0.5)
γ. Ζ Γαλάε ππνθέξεη από κηα ηξνπηθή αζζέλεηα πνπ πξνθιήζεθε από κεγάια ζε
κέγεζνο εζσηεξηθά παξάζηηα. Ο γηαηξόο, ηεο ζύζηεζε λα θάλεη αηκαηνινγηθέο
εμεηάζεηο. Να νλνκάζεηε ην είδνο θπηηάξνπ από ηελ θαηεγνξία έκκνξθσλ
ζπζηαηηθώλ 3 πνπ αλακέλεηαη λα είλαη πνιύ πην πάλσ από ηα θπζηνινγηθά όξηα.
(κνλάδα 1)
δ. Έλα από ηα ζπκπηώκαηα αηόκσλ κε αλεπαξθή νξκνληθή ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ
είλαη θαη ε κεησκέλε παξαγσγή εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. Να εμεγήζεηε ηνλ ιόγν.
(κνλάδα 1)
5. Σην Σρήκα 5.1 απεηθνλίδεηαη έλα κηηνρόλδξην ην νπνίν είλαη ην νξγαλίδην ζην νπνίν
γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.

Σρήκα 5.1

α. Πνηα θάζε ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο
δελ γίλεηαη ζην κηηνρόλδξην;
(κνλάδα 1)
β. Από ην ζρήκα λα δώζεηε ηνλ αξηζκό πνπ
αληηζηνηρεί ζην κέξνο ηνπ κηηνρνλδξίνπ
ζην νπνίν γίλεηαη ν θύθινο ηνπ θηηξηθνύ νμένο
(θύθινο ηνπ Krebs).
(κνλάδα 1)
Σρήκα 5.1
3
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γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) πξντόληα πνπ παξάγνληαη ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο
νμείδσζεο θαηά ηελ αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή.
(κνλάδα 1)
δ. Οξηζκέλνη δσληαλνί νξγαληζκνί γηα λα θαιύςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο
κεξηθέο θνξέο θαηαθεύγνπλ ζε δπκώζεηο όπσο ηελ αιθννιηθή θαη ηε γαιαθηηθή
δύκσζε. Να ζπγθξίλεηε ηελ αιθννιηθή θαη ηε γαιαθηηθή δύκσζε θάλνληαο
αλαθνξά:
i. ζηνλ αξηζκό ησλ ATP πνπ παξάγνληαη
(κνλάδα 1)
ii. ζηνλ ηειηθό δέθηε πδξνγόλσλ (ειεθηξνλίσλ).
(κνλάδα 1)
6. Σην Σρήκα 6.1 θαίλνληαη δύν βαζηθνί ηξόπνη κεηαθνξάο νπζηώλ (Α θαη Β)
δηακέζνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο.
α. i. Να νλνκάζεηε ηνπο δύν (2)
βαζηθνύο ηξόπνπο κεηαθνξάο
νπζηώλ A θαη Β.
(κνλάδα 1)
ii. Nα αλαθέξεηε κία (1) δηαθνξά θαη
κία (1) νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπ
κεραληζκνύ κεηαθνξάο νπζηώλ 3 ηνπ
ηξόπνπ Α θαη ηνπ ηξόπνπ κεηαθνξάο
νπζηώλ Β.
(κνλάδεο 2)
Σρήκα 6.1
β. Τν ιπθνπέλην είλαη κηα ιηπνδηαιπηή αληηνμεηδσηηθή νπζία θαη ε γιπθόδε είλαη έλαο
κνλνζαθραξίηεο. Καη νη δύν νπζίεο είλαη σθέιηκεο γηα ηνλ νξγαληζκό. Γηα λα
θηάζνπλ κέζα ζηα θύηηαξα δηαπεξλνύλ ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε αμηνπνηώληαο
κεραληζκνύο ηνπ ηξόπνπ Α δηαθνξεηηθνύο όκσο ε θάζε κηα.
Από ηηο γλώζεηο ζαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε λα επηιέμεηε θαη λα νλνκάζεηε
έλα από ηνπο κεραληζκνύο κεηαθνξάο νπζηώλ ηνπ ηξόπνπ Α (1, 2, 3) κε ηνλ νπνίν
δηαπεξλά ε θαζεκία από ηηο νπζίεο απηέο ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε.
(κνλάδεο 2)
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ δέθα (10) κνλάδσλ ε
θαζεκηά.
7. Τν Σρήκα 7.1 παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ αλζξώπηλν
νξγαληζκό. Τα γξάκκαηα Α κέρξη Δ αληηζηνηρνύλ ζε όξγαλα θαη νη αξηζκνί 1 κέρξη 4
αληηζηνηρνύλ ζε νξκόλεο.

Σρήκα 7.1
α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα Α κέρξη Δ.
(κνλάδεο 2.5)
β. i. Με ηε βνήζεηα ηνπ Σρήκαηνο 7.1 θαη ηελ θαηεύζπλζε ησλ βειώλ λα
αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηηο νξκόλεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί
1 θαη 2.
(κνλάδεο 1)
ii. Να γξάςεηε έλα (1) ξόιν γηα ηελ θάζε κία από ηηο νξκόλεο 1 θαη 2.
(κνλάδεο 2)
γ. Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε έλδπκα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζηε
ιεηηνπξγία ηνπο. Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζην θύιιν απαληήζεώλ ζαο θαη λα
ηνλ ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια.
1.
2.
3.
4.
5.

Έλδπκν

Λεηηνπξγία
Απνθόπηεη ακηλνμέα από ην άθξν κε ηελ
ακηλνκάδα.

Θξπςίλε
Γηαζπνύλ ηα δηπεπηίδηα ζε ακηλνμέα.
Μαιηάζε
Γηάζπαζε ησλ ιηπώλ ζε κνλνγιπθεξίδηα,
γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα.
(κνλάδεο 2.5)

δ. Nα αλαθέξεηε δύν (2) πξνζηαηεπηηθνύο κεραληζκνύο ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί
ν νξγαληζκόο γηα λα πξνζηαηεύζεη ηα θύηηαξα ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ζηνκάρνπ
από ηε δξάζε ηνπ ελδύκνπ πεςίλε.
(κνλάδεο 2)
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8. Τν Σρήκα 8.1 δείρλεη ηνλ κεραληζκό αξλεηηθήο αλάδξαζεο κε ηνλ νπνίν ν
νξγαληζκόο θαηαθέξλεη λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα ησλ γνλαδνηξόπσλ νξκνλώλ (Α
θαη Β) ζην αίκα ηνπ άλδξα δηαηεξώληαο έηζη θπζηνινγηθέο ηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπο
ζην αίκα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Διέγερση
Αναστολή

Σρήκα 8.1
α. Να νλνκάζεηε ηηο γνλαδνηξόπεο νξκόλεο Α θαη Β θαη ηα θύηηαξα Γ ησλ όξρεσλ.
(κνλάδεο 1.5)
β. Να αλαθέξεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ησλ θπηηάξσλ Γ εθηόο ηεο παξαγσγήο ηνπ
αλαζηνιέα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή.
(κνλάδεο 2)
γ. Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε κε βάζε ηνλ πην πάλσ κεραληζκό (Σρήκα 8.1)
δύν (2) κεηαβνιέο πνπ ζα ζπκβνύλ ζε έλα άλδξα πνπ ηνπ έρνπλ αθαηξεζεί νη
όξρεηο.
(κνλάδεο 2)
δ. Τν Σρήκα 8.2 παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο.
Οη αξηζκνί 1 θαη 2 αληηπξνζσπεύνπλ ζηάδηα θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαη ηα
γξάκκαηα Φ, Υ, Ε θύηηαξα.
Αδιαφοροποίητα
εμβρυικά κφτταρα

i. Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα Φ, Υ θαη Ε.
(κνλάδεο 1,5)
ii. Οη
θπηηαξηθέο
δηαηξέζεηο
1
θαη
2
(Σρήκα 8.2) πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα ζηάδηα
κέρξη λα νινθιεξσζνύλ. Γύν από απηά είλαη ε
Πξόθαζε Η θαη ε Πξόθαζε ΗΗ. Να γξάςεηε δύν
(2) δηαθνξέο κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ζηαδίσλ.
(κνλάδεο 2)
ε. Ζ ζπεξκαηνγέλεζε είλαη ε δηαδηθαζία
παξαγσγήο ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνπο όξρεηο
ελώ ε σνγέλεζε είλαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο
σνθπηηάξσλ Β΄ ηάμεο ζηηο σνζήθεο.
Να γξάςεηε κία (1) άιιε δηαθνξά κεηαμύ απηώλ
ησλ δύν δηαδηθαζηώλ.
(κνλάδα 1)
Σρήκα 8.2
6
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9. Τν πξώην βήκα γηα ηελ έθθξαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη ζην DNA
είλαη ε κεηαθνξά ηεο ζην RNA κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο. Σην πην θάησ
Σρήκα (9.1) παξνπζηάδεηαη ε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ EPHX2 ην νπνίν θσδηθνπνηεί
γηα ην έλδπκν ππνμεηδηθή πδξνιάζε 2, έλα έλδπκν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ξύζκηζε ηνπ
κεηαβνιηζκνύ ηεο ρνιεζηεξόιεο.

Σρήκα 9.1
α. i. Ζ δηαδηθαζία μεθηλά ζην κόξην ηνπ DNA κε ηε βνήζεηα ηνπ ελδύκνπ Δ
(Σρήκα 9.1) ην νπνίν θαηαιύεη ηε κεηαγξαθή ηνπ DNA ζε mRNA.
Να νλνκάζεηε ην έλδπκν Δ.
(κνλάδα 0.5)
ii. Με ηε βνήζεηα ηνπ Σρήκαηνο 9.1 θαη ησλ γλώζεώλ ζαο, λα πεξηγξάςεηε
ηνλ ξόιν ηνπ ελδύκνπ Δ ζηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ.
(κνλάδεο 3)
β. i. Σηνπο επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο ην mRNA πνπ παξάγεηαη κε ηε
κεηαγξαθή πθίζηαηαη κηα δηαδηθαζία σξίκαλζεο, έηζη ώζηε λα είλαη έηνηκν
λα πξνρσξήζεη γηα ηε κεηάθξαζε. Να δώζεηε έλα (1) ιόγν πνπ λα εμεγεί
γηαηί είλαη αλαγθαία ε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ηνπ mRNΑ.
(κνλάδα 1)
ii. Σην Σρήκα 9.2 θαίλεηαη ην πξόδξνκν (αλώξηκν) mRNA ελόο γνληδίνπ
κε ηηο δύν ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο, ε κηα ζην 5΄ άθξν θαη ε άιιε ζην 3΄άθξν.
Οη αξηζκνί, θάησ από θάζε πεξηνρή, δείρλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ αδσηνύρσλ
βάζεσλ θάζε πεξηνρήο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θσδίθην έλαξμεο θαη ην
θσδίθην ιήμεο.
Πόζα ακηλνμέα θσδηθνπνηνύληαη από ην ώξηκν mRNA;
(κνλάδα 1)

5΄

3΄

Σρήκα 9.2
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iii. Σε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάθξαζε ηνπ mRNA;
(κνλάδα 0.5)
γ. Τν Σρήκα 9.3 δείρλεη ηε δηζδηάζηαηε δνκή ηνπ tRNA.
i. Να αλαγλσξίζεηε ηηο πεξηνρέο Α θαη Β ηνπ
κνξίνπ.
(κνλάδα 1)
ii. Ζ αιιεινπρία ησλ λνπθιενηηδίσλ ζηελ πεξηνρή
Β ηνπ tRNA είλαη AAG. Να γξάςεηε ην
ζπκπιεξσκαηηθό θσδίθην ζην mRNA.
(κνλάδα 0.5)
iii. Με αλαθνξά ζηνλ γελεηηθό θώδηθα πνπ δίλεηαη
ζηελ Δηθόλα 9.4 λα γξάςεηε ην ακηλνμύ πνπ
κεηαθέξεη ην πξναλαθεξόκελν tRNA.
(κνλάδα 0.5)
Σρήκα 9.3

Δηθόλα 9.4
iv. Ο γελεηηθόο θώδηθαο είλαη θώδηθαο ηξηπιέηαο. Να εμεγήζεηε γηαηί δελ ζα κπνξνύζε
ν γελεηηθόο θώδηθαο λα είλαη θώδηθαο δηπιέηαο (δύν λνπθιενηίδηα).
(κνλάδα 1)
δ. Τν πνιππεπηίδην πνπ παξάγεηαη από ηε κεηάθξαζε ηνπ γνληδίνπ EPHX2 κεηά
ηελ απειεπζέξσζή ηνπ αλαδηπιώλεηαη ώζηε λα πάξεη ηελ ηειηθή ηξηηνηαγή δνκή
ηνπ. Να αλαθέξεηε δύν (2) δεζκνύο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ηεο
ηξηηνηαγνύο δνκήο ηνπ πνιππεπηηδίνπ ώζηε απηό λα γίλεη ιεηηνπξγηθό.
(κνλάδα 1)
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10. α. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα εμεγνύλ γηαηί ε κειέηε ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο
ζηνλ άλζξσπν είλαη δύζθνιν εγρείξεκα ζε αληίζεζε κε ηε κειέηε ηεο
θιεξνλνκηθόηεηαο ζην κνζρνκπίδειν.
(κνλάδεο 2)
β. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ γελεαινγηθό δέλδξν, πνπ παξνπζηάδεη δεδνκέλα γηα
ηέζζεξεηο ζπλερόκελεο γελεέο (Η έσο IV) θαη αθνξνύλ ηνλ ηξόπν θιεξνλόκεζεο
ηεο αζζέλεηαο πνπ νλνκάδεηαη λεθξνπάζεηα CFHR5 θαη ε νπνία κειεηήζεθε
πξόζθαηα ζηελ Κύπξν. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.

Γενεά

i. Σε ηη είδνπο γνλίδην (επηθξαηέο ή ππνιεηπόκελν απηνζσκαηηθό) νθείιεηαη ε
πην πάλσ θιεξνλνκηθή πάζεζε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο κε
βάζε ην γελεαινγηθό δέληξν.
(κνλάδεο 2)
ii. Φξεζηκνπνηώληαο ηα γξάκκαηα Α θαη α γηα ην ζπκβνιηζκό ησλ γνληδίσλ λα
δώζεηε ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο ηνπ αηόκνπ 6 ηεο γελεάο ΗV ην νπνίν
ππνδεηθλύεηαη κε βέινο.
(κνλάδα 1)
γ. Σηηο αγειάδεο ην θαθέ ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο νθείιεηαη ζε έλα γνλίδην ΑΚ,
ελώ ην ιεπθό ρξώκα ζην αιιειόκνξθό ηνπ ΑΛ. Τα εηεξόδπγα άηνκα είλαη
θειηδσηά σο πξνο ην ρξώκα. Γειαδή παξνπζηάδνπλ θαθέ θαη ιεπθέο θειίδεο ζην
δέξκα.
Ο ραξαθηήξαο «ρσξίο θέξαηα» είλαη επηθξαηήο θαη νθείιεηαη ζην γνλίδην Γ,
ελώ ν ραξαθηήξαο «κε θέξαηα» είλαη ππνιεηπόκελνο θαη νθείιεηαη ζην γνλίδην δ.
Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ κηαο θειηδσηήο θαη ρσξίο θέξαηα
(εηεξόδπγεο) αγειάδαο, κε έλα θειηδσηό θαη κε θέξαηα ηαύξν.

Φ
9

Να βξείηε:
i. ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνλέσλ
ii. ηνπο γακέηεο πνπ πξνθύπηνπλ από θάζε γνλέα
iii. όινπο ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο ησλ απνγόλσλ
iv. ηελ πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ απνγόλνπο:
o θαθέ κε θέξαηα
o θειηδσηνύο ρσξίο θέξαηα
Σεκείσζε:

(κνλάδα 1)
(κνλάδα 1)
(κνλάδα 1)
(κνλάδεο 2)

Γηα λα απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα ii έσο iv λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην
νξζνγώλην ηνπ Punnett, αμηνπνηώληαο κόλν όζα ηεηξάγσλα είλαη
απαξαίηεην, αθνύ ην αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεώλ ζαο.

ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Γ
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από 2 (δύν) εξσηήζεηο ησλ 15 (δεθαπέληε) κνλάδσλ ε θαζεκηά.

11. Σην Σρήκα 11.1 θαίλεηαη ην εμσηεξηθό κέξνο ηεο αλζξώπηλεο θαξδίαο θαη δηάθνξα
αηκνθόξα αγγεία. Τα βέιε δείρλνπλ ηε ξνή αίκαηνο.

Σρήκα 11.1
α. i. Να νλνκάζεηε ηα αηκνθόξα αγγεία κε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 4.
(κνλάδεο 2)
ii. Έλα κόξην δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) κεηαθέξζεθε από έλα θύηηαξν
ηνπ θαξδηαθνύ κπτθνύ ηζηνύ (κπνθάξδην) ζηα ηξηρνεηδή αγγεία ηεο ζηεθαληαίαο
θπθινθνξίαο. Να αλαθέξεηε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ην κόξην ηνπ CO2
από ηα ηξηρνεηδή αγγεία ηνπ κπνθαξδίνπ κέρξη λα θηάζεη ζηνπο πλεύκνλεο γηα
λα απνβιεζεί. Σηελ απάληεζή ζαο λα νλνκάζεηε ηα αγγεία, ηνπο ρώξνπο ηεο
θαξδηάο θαη ηηο βαιβίδεο από ηα νπνία ζα πεξάζεη ην κόξην ηνπ CO2 κε ηε
ζσζηή ζεηξά.
(κνλάδεο 3)
β. Τν Σρήκα 11.2 δείρλεη ηηο ηνκέο ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ Α, Β, Γ.

Σρήκα 11.2
Φξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από ην Σρήκα 11.2 λα αλαγλσξίζεηε ζε πνην είδνο
αγγείνπ αληηζηνηρνύλ ηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ θαη λα δώζεηε έλα (1) ιόγν πνπ λα
δηθαηνινγεί ηελ απάληεζε ζαο ζηελ θάζε πεξίπησζε.
(κνλάδεο 3)
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γ. Ο Γηάλλεο, ν Νηθόιαο θαη ε Μαξία επηζθέθηεθαλ ην γηαηξό γηα εμεηάζεηο ξνπηίλαο.
Ο γηαηξόο ηνπο ζπλέζηεζε λα θάλνπλ αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο.
Τα απνηειέζκαηα ησλ αηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ ηνπ Γηάλλε, ηνπ Νηθόια θαη ηεο
Μαξίαο θαίλνληαη πην θάησ:
Δμέηαζε

Φπζηνινγηθά
όξηα

Αηκνζθαηξίλε
g/dl
13-18
(γηα άλδξεο )
11.5 - 16.5
(γηα γπλαίθεο )

Δξπζξά
Λεπθά
Αηκνζθαίξηα Αηκνζθαίξηα
x106 /κl
x103 /κl

ίδεξν
κg/dl

Υνιεζηεξόιε Σξηγιπθεξίδηα
mg/dl
mg/dl

4.6 - 6.2

4.5 - 10.5

53 - 167

Μηθξόηεξν
από: 200

43 - 183

Γηάλλεο

8.4

3.1

8.2

25

195

91

Νηθόιαο

15.2

5.5

6.7

120

290

235

Μαξία

12.5

4.3

20.3

98

178

80

i. Ο γηαηξόο ππνςηάδεηαη όηη έλαο από ηνπο αζζελείο έρεη πξνζβιεζεί από
θάπνην βαθηήξην, ν δεύηεξνο πηζαλόλ λα πάζρεη από θαξδηνπάζεηα θαη ν
ηξίηνο παξνπζηάδεη αλαηκία. Αθνύ κειεηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ησλ
αηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ ηνπ Γηάλλε, ηνπ Νηθόια θαη ηεο Μαξίαο, λα
αλαθέξεηε πνηνο/α έρεη πξνζβιεζεί από βαθηήξην, πνηνο/α πηζαλό λα έρεη
θαξδηνπάζεηα θαη πνηνο/α αλαηκία. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απόθαζε ζαο.
(κνλάδεο 3)
ii. Μηα από ηηο εξσηήζεηο ηνπ γηαηξνύ πξνο ηνλ αζζελή πνπ παξνπζηάδεη
ππνςίεο γηα θαξδηνπάζεηα ήηαλ αλ λνηώζεη ζπρλά ηζρπξό πόλν ζην ζηήζνο.
Ο γηαηξόο ζεσξεί όηη ν ηζρπξόο πόλνο ζην ζηήζνο, πνπ νλνκάδεηαη ζηεζάγρε,
νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε πνζόηεηα γαιαθηηθνύ νμένο ζηνλ θαξδηαθό κπ θαη
είλαη απνηέιεζκα ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Να δηθαηνινγήζεηε πώο ζπλδέεηαη
ε ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ κε ηελ παξνπζία γαιαθηηθνύ νμένο ζηνλ θαξδηαθό
κπ.
(κνλάδεο 2)
iii. Ο αζζελήο πνπ πάζρεη από αλαηκία ρξεηάζηεθε
κεηάγγηζε αίκαηνο. Τα απνηειέζκαηα
ηεο αηκαηνινγηθήο αλάιπζεο πνπ έγηλε γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηεο νκάδαο αίκαηνο θαη ηνπ
παξάγνληα Rhesus θαίλνληαη ζην Σρήκα 11.3

Σρήκα 11.3

Να πξνζδηνξίζεηε ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ηνλ
παξάγνληα Rhesus ηνπ αηόκνπ απηνύ κε βάζε
ην ππόκλεκα.
(κνλάδα 1)

iv. Αλ ν παηέξαο ηνπ πην πάλσ αηόκνπ έρεη νκάδα αίκαηνο Ο θαη ν αδειθόο
ηνπ νκάδα αίκαηνο Β, λα βξείηε ηνλ γνλόηππν ηεο νκάδαο αίκαηνο ηνπ ηδίνπ
θαη ηεο κεηέξαο ηνπ.
(κνλάδα 1)
12
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12. α. Σε νκηιία πνπ έγηλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κεηαμύ άιισλ ηνλίζηεθε
όηη: «Ζ Φσηνζύλζεζε είλαη απαξαίηεηε ιεηηνπξγία γηα ηελ επηβίσζε ησλ
δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζην πιαλήηε καο». Να δώζεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ
λα δηθαηνινγνύλ ηελ πην πάλσ δήισζε.
(κνλάδεο 2)
β. Τν νμπγόλν πνπ απειεπζεξώλεηαη θαηά ηε θσηνζύλζεζε από ηα θπηά ζα
κπνξνύζε ζύκθσλα κε ηελ ρεκηθή αληίδξαζε ηεο θσηνζύλζεζεο λα πξνέξρεηαη
είηε από ην λεξό είηε από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
Να αλαθέξεηε έλαλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απνδεηθλύεηαη πεηξακαηηθά όηη ην
νμπγόλν πξνέξρεηαη από ην λεξό θαη όρη από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
(κνλάδεο 2)
γ. Να νλνκάζεηε δύν (2) πξντόληα ηεο θσηόιπζεο ηνπ λεξνύ, εθηόο από ην
νμπγόλν, θαη λα αλαθέξεηε πνηα ζα είλαη ε θαηάιεμή ηνπο.
(κνλάδεο 2)
δ. Σην Σρήκα 12.1 θαίλεηαη ν θύθινο ηνπ Calvin.

Σρήκα 12.1
i. Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο Α, Β, Γ, θαη Γ.
(κνλάδεο 2)
ii. Σε θάπνηνπο θσηνζπλζέηνληεο νξγαληζκνύο απνπζηάδεη ην θσηνζύζηεκα ΗΗ.
Να εμεγήζεηε πώο απηό επεξεάδεη ηνλ θύθιν ηνπ Calvin.
(κνλάδεο 1.5)
ε. Σε πείξακα πνπ έγηλε γηα ηε κειέηε ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο θαη ηεο
θσηνζύλζεζεο ηνπνζεηήζεθαλ θξεζθνθνκκέλα θύιια από ζπαλάθη κέζα ζε
δύν δνρεία. Σηα δνρεία, εθαξκόζηεθε αεξνζηεγώο έλαο αηζζεηήξαο πνπ
13
145

κεηξνύζε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). Ο θάζε
αηζζεηήξαο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε κηα ζπζθεπή δηαζύλδεζεο (Interface) πνπ
ήηαλ ήδε ελσκέλε κε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Τν έλα δνρείν θξαηήζεθε
ζην ζθνηάδη ελώ θνληά ζην άιιν ηνπνζεηήζεθε κία πεγή θσηόο. Τν πείξακα
μεθίλεζε ηαπηόρξνλα θαη ζηα δύν δνρεία θαη θαηαγξάθνληαλ κεηξήζεηο γηα δέθα
ιεπηά. Τα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηε γξαθηθή
παξάζηαζε (Δηθόλα 12.2).

min

Δηθόλα 12.2
i. Να νλνκάζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ γίλνληαη:
o ζην δνρείν ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ θακπύιε Α, θαη
o ζην δνρείν ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ θακπύιε Β
(κνλάδεο 1.5)
ii. Γίλνληαη ηα ζεκεία 1 θαη 2 ζηελ θακπύιε Β.
Να αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ ηνλ πην θάησ πίλαθα θαη λα ηνλ
ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ππνινγίδνληαο ηε δηαθνξά ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, Γ[CO2]2-1 ζε ppm, θαζώο θαη ηε δηαθνξά ζην ρξόλν,
Γt2-1 ζε ιεπηά κεηαμύ ησλ ζεκείσλ 1 θαη 2.
Μεηαβνιή
Μεηαμύ ησλ ζεκείσλ
1 θαη 2

Γ[CO2]2-1 (ppm)

Γt2-1 (min)

(κνλάδα 1)
iii. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε
ηνπ CO2 ζηελ αηκόζθαηξα ησλ θύιισλ κεηαμύ ησλ ζεκείσλ 1 θαη 2.
(κνλάδα 1)
iv. Να αλαθέξεηε δύν (2) κεηαβιεηέο πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζηαζεξέο
ζην πην πάλσ πείξακα.
(κνλάδεο 2)
------------------ΣΔΛΟ-----------------14
146

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (22)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες και τριάντα (30) λεπτά (210 λεπτά)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:
1.Ελεύθερο Σχέδιο
∙Σκίτσο
∙Γραμμικό (Περιγραμμικό) Σχέδιο
∙Τονικό Σχέδιο
2.Χρώμα
∙Θεωρία του Χρώματος (Ιδιότητες, Αισθητική)
∙Εφαρμογές (Σχέσεις, Τονική διαβάθμιση) από το φυσικό Συνθέσεις
3.Στοιχεία Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
∙Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
∙Εφαρμογές με Γεωμετρικά όργανα, Η.Υ., Ελεύθερο Σχέδιο
∙Απεικονίσεις – Συνθέσεις
4.Προοπτικό Σχέδιο
∙Σχεδιαστικές Εφαρμογές 2 και 3 διαστάσεις
∙Απεικονίσεις συνθέσεις, Εφαρμογές με ελεύθερο χέρι, Γεωμετρικά όργανα και Η.Υ.
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες και 30 λεπτά
Δίδονται 2 ασκήσεις
Α. ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Άσκηση 1
Α. Δίδεται κάτοψη, πρόσοψη και πλάγια όψη κτιρίου, και ζητείται να κατασκευαστεί το προοπτικό
σχέδιο του κτιρίου
Β. Να προστεθούν στοιχεία περιβάλλοντος (δέντρα, φιγούρες)
Γ. Επιπρόσθετα οικοδομικά στοιχεία (πλακόστρωτα, πόρτες, παράθυρα, δωμάτια, ανθώνες κλπ)
Δ. Να αποδοθεί η σύνθεση με χρώμα
(Μονάδες 60)
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
Άσκηση 2
Δίδεται νεκρή φύση με 3 στοιχεία όπου ζητείται να σχεδιαστεί με ελεύθερο χέρι.

Η σύνθεση θα αξιολογηθεί στα ακόλουθα:
1. καλή τοποθέτηση
2. ορθές αναλογίες
3. ποιότητα περιγράμματος και απόδοση φόντου
4. τονική διαβάθμιση – φωτοσκίαση
5. απόδοση υφής
6. προοπτική σχεδίαση
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(Μονάδες 40)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα: ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014, 8:00 – 11:30 π.μ.
Διάρκεια εξέτασης: 3.5 ώρες (210 λεπτά)
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ (Α4),
ΕΝΑ (1) ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Α3) ΠΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ (1)
ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Α3) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας με μελάνι στο εξώφυλλο (έντυπο χαρτονάκι Α4)
και στα δύο φύλλα σχεδίασης Α3.
2. Να λύσετε και τις δύο ασκήσεις (Α΄,Β΄), με τη σειρά που επιθυμείτε, την κάθε μία στο
αντίστοιχο φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3.
3. Οι λύσεις των ασκήσεων να σχεδιαστούν στην ίδια πλευρά του φύλλου σχεδίασης
όπου αναγράφονται και τα στοιχεία σας.
4. Να παραδώσετε ταυτόχρονα το εξώφυλλο (έντυπο χαρτονάκι Α4) και τα δύο φύλλα
σχεδίασης μεγέθους Α3, είτε λύσετε όλα τα θέματα είτε όχι.
5. Με ευθύνη των επιτηρητών, στην παρουσία του μαθητή που παραδίδει, να γίνουν τα
πιο κάτω:
I. Το εξώφυλλο να επικαλύπτει τα δυο (2) φύλλα σχεδίασης και όλα μαζί να ενωθούν
με κορδονάκι
II. Ακολούθως, να επικολληθούν οι τρεις (3) αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψη των
στοιχείων των εξεταζομένων.

-1-
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΚΗΣΗ Α΄

Δίνονται:
α) η κάτοψη των περιμετρικών τοίχων μιας μικρής οικοδομής μαζί με τις δύο όψεις: Α΄
και Β΄ ( σελ. 4 ).
β) η κάτοψη της μικρής οικοδομής με διαστάσεις, όπως φαίνονται στη σελίδα 5
τοποθετημένη υπό κλίση 45°, ως προς τη γραμμή εδάφους και το φύλλο σχεδίασης (Α3)
χωρίς διαστάσεις.
Ζητούνται:
Ι. Να σχεδιάσετε το προοπτικό της οικοδομής, αν θεωρηθεί ότι:
- η γραμμή εδάφους εφάπτεται των σημείων Ε και Ζ της κάτοψης (όπως φαίνεται στη
σελ.5)
- η γραμμή παρατήρησης (ΚΟ΄=18 μέτρα) είναι κάθετη πάνω στη γραμμή εδάφους στο
σημείο Κ (όπως φαίνεται στη σελ.5)
- Η απόσταση παρατήρησης είναι ΚΟ΄=18 μέτρα
- Ο παρατηρητής Ο΄ παρατηρεί από ύψος 1.80 μέτρα.
Κλίμακα σχεδίασης 1: 100
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm).
(Μονάδες 30)
ΙΙ. Να τοποθετήσετε τουλάχιστον τρία (3) επιπλέον στοιχεία της δικής σας επιλογής στο
προοπτικό της πιο πάνω οικοδομής, παραδείγματος χάριν, άνοιγμα (πόρτα-παράθυρο),
καπνοδόχος, προεξοχή, προέκταση, επίχρισμα (λιθοδομή διακοσμητική), πλακόστρωτα,
κ.α., ώστε να εμπλουτιστεί αισθητικά και λειτουργικά η οικοδομή.
-Να εμπλουτίσετε τον περιβάλλοντα χώρο, με στοιχεία της δικής σας επιλογής, όπου θα
συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) ανθρώπινες φιγούρες, ύψους 1.80 μέτρα η
κάθε μία και τουλάχιστον δύο δέντρα, ύψους πέντε (5) μέτρα το κάθε ένα. Όλα τα πιο
πάνω στοιχεία να τοποθετηθούν σε διαφορετικές αποστάσεις από τον παρατηρητή.
-Να αποδώσετε τη σύνθεση με διαφανή χρώματα της επιλογής σας (νερομπογιά,
μολύβια ακουαρέλας, χρωματιστά μολύβια) και φωτοσκίαση με κατεύθυνση φωτός δικής
σας επιλογής.
(Μονάδες 30)
-2-
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΚΗΣΗ Β΄

Παρουσιάζεται μία νεκρή φύση, αποτελούμενη από τρία (3) αντικείμενα, συνδεδεμένα
μεταξύ τους. Να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι τη σύνθεση όπως φαίνεται εκ του φυσικού.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβια από ΗΒ μέχρι 4Β. Το χαρτί σχεδίασης μπορεί να
τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα.
Η σύνθεση θα αξιολογηθεί ως προς τα ακόλουθα:
1. Σωστός Σχεδιασμός
2. Σωστή Τοποθέτηση
3. Σωστές Αναλογίες
4. Τονική διαβάθμιση – φωτοσκίαση, ποιότητα περιγράμματος, όγκος, απόδοση
φόντου και υφής.
( Μονάδες 40)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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Α΄ ΣΕΙΡΑ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (23)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ώρες
Α/Α

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

1
1.1
1.2

Ορθογραφική και ισομετρική προβολή σύνθετων στερεών
η
Ασκήσεις ορθογραφικής προβολής (1 δίεδρη γωνιά)
Ασκήσεις ισομετρικής προβολής

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Τομές και αναπτύγματα στερεών
Σκοπός και χρησιμότητα των τομών
Επίπεδα τομής, γραμμοσκιάσεις
Ορθογραφική προβολή στερεού όταν τέμνεται από επίπεδο
Πραγματική Τομή
Ρόλος και εφαρμογές των αναπτυγμάτων
Αναπτύγματα επιφανειών ορθών κανονικών και κόλουρων στερεών (πρισμάτων,
πυραμίδων)

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Λειτουργίες κατοικίας
Προσανατολισμός – Θέση της οικοδομής στο οικόπεδο
Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας
Διαστάσεις επίπλων-εξοπλισμού
Οργάνωση των χώρων και επίπλωση

4
4.1
4.2

Στοιχεία Πολεοδομικών και Οικοδομικών Κανονισμών
Πολεοδομικές Ζώνες
Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί Κανονισμοί

5
5.1
5.2
5.3

Κλίμακες (Σκάλες) - Υπολογισμός – Σχεδίαση
Είδη και μορφές κλιμάκων
Υπολογισμός βαθμίδων και αντιβαθμίδων
Σχεδίαση κάτοψης, όψεων και τομών

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Σχεδίαση Αρχιτεκτονικού σχεδίου
Κάτοψη κατοικίας-Αναγραφή διαστάσεων- Διάταξη των επίπλων
Όψεις - Τομές – Υψόμετρα
Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, σχεδίαση χωροταξικού σχεδίου και τοπιοτέχνηση
Σχεδιομελέτη

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο κάτω:
• Όργανα σχεδίασης (πινακίδα, τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία, σβηστήρι)
• Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
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ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
: ΠΕΜΠΤΗ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
: 8.00 - 11.00

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 3 ώρες (180 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α΄ και Β΄), 3 σελίδες Α4
(οδηγίες και παραρτήματα) και 5 Φύλλα σχεδίασης Α3.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία
του/της, να επισυναφθούν τα πέντε φύλλα σχεδίασης Α3.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα πέντε φύλλα σχεδίασης Α3.
1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας με μελάνι στο έντυπο Α4 και στα
πέντε φύλλα σχεδίασης.
2. Να προσέξετε τη διάταξη των σχεδίων στο κάθε φύλλο σχεδίασης.
3. Να προσέξετε τη γραμμογραφία, τα γράμματα, τους αριθμούς και τους
συμβολισμούς.
4. Να προσέξετε την όλη εμφάνιση και την καθαρότητα των σχεδίων σας.
5. Οι βοηθητικές γραμμές να παραμείνουν στα σχέδια.
6. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται, να υπολογιστούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις.
7. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου.
8. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (24)
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες
Εξεταστικό δοκίμιο: Θα αποτελείται
διαβαθμισμένες για να απαντηθούν όλες.

από

5

ερωτήσεις/ασκήσεις

διαφόρων

τύπων

Εξεταστέα ύλη:
Η αρίθμηση των παραγράφων που ακολουθούν δεν αντιστοιχεί με την αρίθμηση των κεφαλαίων
του βιβλίου της Πολιτικής Οικονομίας Γ΄ Λυκείου.
Αναλυτικά η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
1. Εισαγωγή
Αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης. Κλάδοι της Οικονομικής Επιστήμης.
Το οικονομικό πρόβλημα και οι επιπτώσεις του. Οικονομική αρχή ή οικονομικό αξίωμα.
Παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Οικονομικό κύκλωμα.
2. Ανάγκες − Αγαθά − Χρησιμότητα
Ανάγκες (Έννοια, διακρίσεις, ιδιότητες, δημιουργία αναγκών, ιεράρχηση και ικανοποίηση
αναγκών).
Αγαθά (Έννοια, Ελεύθερα και Οικονομικά αγαθά, Κατηγορίες Οικονομικών αγαθών).
Χρησιμότητα (Έννοια, Συνολική και Οριακή Χρησιμότητα, Καμπύλες Συνολικής και Οριακής
Χρησιμότητας, Νόμος της Φθίνουσας Οριακής Χρησιμότητας και Ισορροπία Καταναλωτή).
3. Παραγωγή και Συντελεστές της Παραγωγής
Έννοια της Παραγωγής. Κλάδοι και Τομείς της Παραγωγής.
Συντελεστές της Παραγωγής (Έννοια και ιδιότητες των Συντελεστών Παραγωγής, οι
συντελεστές της παραγωγής Εργασία, Φύση ή Έδαφος, Κεφάλαιο, Επιχειρηματικότητα).
Συνδυασμός παραγωγικών συντελεστών και χρόνος στην παραγωγή.
Συνάρτηση Παραγωγής. Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης και Ισορροπία Παραγωγού.
Παραγωγικότητα της Εργασίας.
4. Κόστος παραγωγής
Γενικά. Έννοια και περιεχόμενο του Κόστους. Ιδιωτικό και Κοινωνικό Κόστος.
Κόστος Παραγωγής στη Βραχυχρόνια περίοδο. Σταθερό, Μεταβλητό και Συνολικό κόστος.
Μέσο Σταθερό, Μέσο Μεταβλητό και Μέσο Συνολικό Κόστος. Το Οριακό Κόστος και η
σημασία του. (Αφαιρούνται: το Κόστος Παραγωγής στη Μακροχρόνια περίοδο και οι
Οικονομίες και Αντιοικονομίες Κλίμακας).
5. Σχηματισμός των Τιμών
Γενικά. Ζήτηση (Έννοια και Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Καμπύλη Ζήτησης - Νόμος της
Ζήτησης, Μεταβολή στους Προσδιοριστικούς Παράγοντες της Ζήτησης).
Προσφορά (Έννοια και Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Προσφοράς, Καμπύλη Προσφοράς Νόμος της Προσφοράς, Μεταβολή στους Προσδιοριστικούς Παράγοντες της Προσφοράς).
Ισορροπία Προσφοράς και Ζήτησης (Προσδιορισμός της Τιμής Ισορροπίας, Μεταβολές της
Τιμής Ισορροπίας).
6. Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς
Γενικά. Ελαστικότητα Ζήτησης (Έννοια και μέτρηση της Ελαστικότητας Ζήτησης,
Χαρακτηριστικές Τιμές ή Βαθμοί Ελαστικότητας Ζήτησης, Προσδιοριστικοί Παράγοντες της
Ελαστικότητας Ζήτησης, Ελαστικότητα Ζήτησης και Συνολική Δαπάνη για το αγαθό,
Πρακτικές Εφαρμογές της Ελαστικότητας Ζήτησης).
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7. Μορφές Αγοράς και Συμπεριφορά Επιχειρήσεων
Έννοια και μορφές της αγοράς. Πλήρης ή Τέλειος Ανταγωνισμός (Έννοια και χαρακτηριστικά,
Ζήτηση και Έσοδα, Βραχυχρόνια Ισορροπία της ανταγωνιστικής επιχείρησης (σύγκριση
συνολικού εσόδου και συνολικού κόστους μόνο).
9. Εθνικό Εισόδημα - Βιοτικό Επίπεδο
Γενικά. Εθνικό Προϊόν - Εθνικό Εισόδημα - Εθνική Δαπάνη.
Εθνικά και Εγχώρια Οικονομικά Μεγέθη: Εθνικό και Εγχώριο Προϊόν, Εθνικό και Εγχώριο
Εισόδημα, Εθνική και Εγχώρια Δαπάνη.
Ακαθάριστα και Καθαρά Οικονομικά Μεγέθη. Τιμές υπολογισμού των Οικονομικών Μεγεθών.
Μέτρηση Εθνικού και Εγχώριου Προϊόντος. Μέτρηση Εθνικού και Εγχώριου Εισοδήματος.
Εθνικό, Προσωπικό και Διαθέσιμο Εισόδημα (Αφαιρείται: η Μέτρηση Εθνικής και Εγχώριας
Δαπάνης).
Προβλήματα και δυσκολίες μέτρησης των οικονομικών μεγεθών. Αποπληθωρισμός των
οικονομικών μεγεθών. Κατά Κεφαλή Εισόδημα και Βιοτικό Επίπεδο.
11.Χρήμα και αξία του χρήματος
Αντιπραγματισμός και χρήμα. Λειτουργίες του χρήματος. Ιδιότητες του χρήματος. Μορφές
σύγχρονου χρήματος. Αγοραστική αξία του χρήματος. Ποσοτική θεωρία του χρήματος. Η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΕΣΚΤ, το Ευρωσύστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο, η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ. Η άσκηση της Νομισματικής Πολιτικής από την ΕΚΤ.
(Αφαιρείται: Μέσα Νομισματικής πολιτικής, σελίδες 352-355).
12. Πληθωρισμός − Ανεργία
Το πρόβλημα του Πληθωρισμού (Έννοια και Ρυθμός Πληθωρισμού, Αίτια και Είδη
Πληθωρισμού, Συνέπειες του Πληθωρισμού, Μέτρα Καταπολέμησης του Πληθωρισμού).
Το πρόβλημα της Ανεργίας (Απασχόληση και Ανεργία, Έννοια και Μέτρηση Ανεργίας, Μορφές
ή Είδη Ανεργίας, Συνέπειες και Καταπολέμηση της Ανεργίας).
Το πρόβλημα του Στασιμοπληθωρισμού.
13. Οικονομικές Διακυμάνσεις.
Έννοια και Διακρίσεις των Οικ. Διακυμάνσεων.
Φάσεις και Χαρακτηριστικά των φάσεων των Οικ. Διακυμάνσεων.
Αίτια και Θεωρίες των Οικ. Διακυμάνσεων.
Εξομάλυνση και Πρόβλεψη των Οικ. Διακυμάνσεων.
14. Δημόσια Οικονομικά
Μέτρα Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δημόσιες Δαπάνες.
Δημόσια Έσοδα (Φορολογία - Άμεσοι και Έμμεσοι Φόροι, Δημόσιος Δανεισμός - Δημόσιο
Χρέος). Κρατικός Προϋπολογισμός.
15. Διεθνείς Συναλλαγές – Διεθνές Εμπόριο
Γενικά.
Απόλυτο και Συγκριτικό Πλεονέκτημα.
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου – Το Εξωτερικό Εμπόριο της Ε.Ε.
Ισοζύγιο Πληρωμών.
Συνάλλαγμα, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Αγορά Συναλλάγματος και Μετατροπή.
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
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Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014
8:00 – 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.



Οι απαντήσεις να είναι σαφείς, ακριβείς και περιεκτικές.



Όλοι οι υπολογισμοί να φαίνονται στο τετράδιο των απαντήσεων σας.



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΕΡΩΤΗΣΗ Α΄ (Μονάδες 20)
1. ∆ίνεται ο πιο κάτω πίνακας ζήτησης δύο (2) προϊόντων:
Προϊόν Α

Προϊόν Β

Τιμή
€

Ζητούμενη ποσότητα
κιλά

Τιμή
€

Ζητούμενη ποσότητα
κιλά

20

800

20

900

30

700

30

500

40

600

40

100

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος Α, όταν η τιμή αυξάνεται
από €30 σε €40. Να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του προϊόντος, με βάση το βαθμό
ελαστικότητας που θα βρείτε.
(Μονάδες 2)
β) Να υπολογίσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το
προϊόν Α, στην περίπτωση αύξησης της τιμής από €30 σε €40.
(Μονάδες 2)
γ) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος Β, όταν η τιμή αυξάνεται
από €30 σε €40. Να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του προϊόντος, με βάση το βαθμό
ελαστικότητας που θα βρείτε.
(Μονάδες 2)
δ) Να υπολογίσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το
προϊόν Β, στην περίπτωση αύξησης της τιμής από €30 σε €40.
(Μονάδες 2)
ε) Όταν το κράτος επιδιώκει αύξηση των φορολογικών του εσόδων, σε ποιο από τα
δύο προϊόντα επιλέγει να επιβάλει φόρο κατανάλωσης και γιατί;
(Μονάδες 2)
2. ∆ίνεται ο πιο κάτω πίνακας προσφοράς και ζήτησης των κοτόπουλων:

ΤΙΜΗ
€

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(κιλά)

(κιλά)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΖΗΤΗΣΗΣ
(κιλά)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κιλά)

5

100

700

4

200

500

3

500

0

2

300

400

1

100

700

2
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Ζητείται:
α) Να αντιγράψετε στο τετράδιο σας και να συμπληρώσετε τον πιο πάνω πίνακα.
(Μονάδες 5)
β) Να κατασκευάσετε σε διάγραμμα τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς.
(Μονάδες 4)
γ) Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.

(Μονάδες 1)
(Σύνολο Μονάδων 20)

ΕΡΩΤΗΣΗ Β΄ (Μονάδες 20)
1. Ο Κ. Φλωρεντιάδης αποχώρησε, στις 31 ∆εκεμβρίου 2012, από την επιχείρηση όπου
εργαζόταν ως υπάλληλος με ετήσιο μισθό €30.000. Την 1ην Ιανουαρίου 2013 ίδρυσε
τη δική του επιχείρηση. Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής του, απέσυρε τις
καταθέσεις του, αξίας €20.000 που είχε στην τράπεζα με επιτόκιο 4% ετησίως και
αγόρασε εξοπλισμό ίσης αξίας. Επιπρόσθετα δανείστηκε €40.000 με επιτόκιο 5%.
Στο τέλος του 2013, παρουσιάζονται στα λογιστικά του βιβλία μεταξύ άλλων και τα
ακόλουθα στοιχεία:
€
Εισπράξεις από πωλήσεις

100.000

Μισθοί υπαλλήλων

26.000

Ενοίκιο κτηρίου που ανήκει σε τρίτο

8.000

∆ιάφορα άλλα έξοδα (ηλεκτρισμός, τηλέφωνα κλπ)

12.000

Το φυσιολογικό κέρδος καθορίστηκε από τον επιχειρηματία σε €16.000.
Ζητείται:
α) Το Φανερό Κόστος.

(Μονάδες 4)

β) Το Αφανές Κόστος.

(Μονάδες 3)

γ) Το Οικονομικό Κέρδος.

(Μονάδες 2)

δ) Το Συνολικό Κέρδος του επιχειρηματία για το 2013.

(Μονάδες 1)

Σημείωση: Να δείξετε όλους του υπολογισμούς σας ονομάζοντας κάθε ποσό που
καταγράφετε.

3
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2. Να αναφέρετε ποια μεταβλητά έξοδα καλούνται αναλογικά, φθίνοντα και αύξοντα και
να εξηγήσετε με αριθμητικό παράδειγμα την κάθε περίπτωση.
(Μονάδες 3)
3. Τι είναι το οριακό κόστος, πώς υπολογίζεται και ποια η σημασία του στις
επιχειρηματικές αποφάσεις;
(Μονάδες 4)
4. Μια επιχείρηση παραγωγής τηλεοράσεων έχει σταθερό ετήσιο κόστος €20.000 και
μέσο μεταβλητό κόστος €50. Αν η παραγωγή ανέλθει στις 1 000 μονάδες, να
υπολογίσετε το μέσο κόστος.
(Μονάδες 3)
(Σύνολο Μονάδων 20)
ΕΡΩΤΗΣΗ Γ΄ (Μονάδες 20)
1. ∆ίνονται τα πιο κάτω υποθετικά δεδομένα μιας οικονομίας:
€ εκ.
Μισθοί και ημερομίσθια υπαλλήλων

800

Ενοίκια

120

Τόκοι

70

Αδιανέμητα κέρδη μετοχικών εταιρειών

120

Μερίσματα μετοχικών εταιρειών

90

Επιδοτήσεις

25

Άμεσοι φόροι

120

Έμμεσοι φόροι

90

Εισοδήματα από το εξωτερικό

130

Εισοδήματα προς το εξωτερικό

40

Αποσβέσεις

45

Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

60

Ζητείται:
α) Το Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα σε τιμές συντελεστών.

(Μονάδες 6)

β) Το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα σε τιμές αγοράς.

(Μονάδες 4)

γ) Το Καθαρό Εθνικό Εισόδημα σε τιμές αγοράς.

(Μονάδες 1)

4
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2. Κατά τη διάρκεια του 2013 μια μεταλλευτική εταιρεία εξόρυξε μετάλλευμα σιδήρου
αξίας €80.000 και το πούλησε σε ένα χυτήριο μετάλλων. Το χυτήριο μετάλλων μετά
από την επεξεργασία του μεταλλεύματος παρήγαγε ράβδους σιδήρου και τους
πούλησε σε μια βιομηχανία προς €130.000. Η βιομηχανία χρησιμοποίησε τους
ράβδους σιδήρου και παρήγαγε γεωργικά εργαλεία συνολικής αξίας €220.000 και τα
διέθεσε σε καταστήματα γεωργικών εργαλείων. Τα καταστήματα των γεωργικών
εργαλείων πούλησαν τα εργαλεία σε γεωργούς και εισέπραξαν €280.000.
Η αξία του αρχικού αποθέματος στα καταστήματα των γεωργικών εργαλείων ήταν
€25.000 και του τελικού αποθέματος €37.000.
Ζητείται:
Να υπολογίσετε την αξία του τελικού προϊόντος που θα συμπεριληφθεί στο εθνικό ή
εγχώριο προϊόν:
α) Με τη μέθοδο της τελικής αξίας.

(Μονάδες 1,5)

β) Με τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας.

(Μονάδες 7,5)
(Σύνολο Μονάδων 20)

ΕΡΩΤΗΣΗ ∆΄ (Μονάδες 20)
1. ∆ίνονται τα πιο κάτω υποθετικά στοιχεία για την κυπριακή οικονομία που αφορούν το
έτος 2013:
€ εκ.
Εξαγωγές

200

Εισαγωγές

1.900

∆άνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

3.700

Έσοδα από τον Τουρισμό

5.800

Εξυπηρέτηση εξωτερικού δημόσιου χρέους

1.900

∆απάνες κυπρίων φοιτητών στο εξωτερικό
∆άνεια από το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο

800

Τόκοι και μερίσματα από επενδύσεις κυπρίων στο εξωτερικό
Επενδύσεις κυπρίων στο εξωτερικό

2.000
500
3.500

Εισροές κεφαλαίων από την παραχώρηση αδειών εξόρυξης
υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου

500

∆απάνες κυπρίων τουριστών στο εξωτερικό

100
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Ζητείται:
α) Το Εμπορικό Ισοζύγιο

(Μονάδες 1,5)

β) Το Ισοζύγιο Άδηλων Πόρων

(Μονάδες 3)

γ) Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

(Μονάδες 1,5)

δ) Το Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων

(Μονάδες 3)

ε) Το Ισοζύγιο Πληρωμών

(Μονάδες 1)

2. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποιο είναι το σημαντικότερο Ισοζύγιο για την Κύπρο.
(Μονάδες 3)
3. Πρόσφατα η Κυπριακή ∆ημοκρατία προχώρησε στην έκδοση Ομολόγου διάρκειας
6 χρόνων με επιτόκιο 5,75%, σε μια προσπάθεια δανεισμού της, πέραν των δανείων
που έχει λάβει από ∆ιεθνείς Οργανισμούς και την Τρόικα.
α) Γιατί το Κράτος καταφεύγει σε δανεισμό;

(Μονάδες 2)

β) Να αναφέρετε ποιες μορφές δημόσιου χρέους υπάρχουν.

(Μονάδες 1)

γ) Τι προβλέπει η συνθήκη του Μάαστριχτ για το δημόσιο χρέος και γιατί πρέπει μια
χώρα να διατηρεί το ύψος του δημόσιου χρέους της σε λογικά επίπεδα; (Μονάδες 4)
(Σύνολο Μονάδων 20)
ΕΡΩΤΗΣΗ Ε΄ (Μονάδες 20)
1. Ο Νικηφόρος Χριστοδούλου είναι διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας κατασκευής
αρτοποιημάτων «ΑΡΤΟΣ» Λτδ με μηνιαίο μισθό €4.500. Ο Σωκράτης Περικλέους
είναι λογιστής στην ίδια εταιρεία με μηνιαίο μισθό €2.000. Και οι δύο υπάλληλοι
αμείβονται επιπλέον και με 13ον μισθό. Οι συντελεστές υπολογισμού του Φόρου
Εισοδήματος είναι οι ακόλουθοι:
Φορολογητέο
Εισόδημα

Φορολογικός
Συντελεστής

€
0

-

%
19.500

0

19.501 - 28.000

20

28.001 - 36.300

25

36301

- 60.000

30

60.001

και άνω

35

Ζητείται:
Να υπολογίσετε το Φόρο Εισοδήματος του Νικηφόρου Χριστοδούλου και του Σωκράτη
Περικλέους για το 2013.
(Μονάδες 9)
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2. Τον ∆εκέμβριο 2013, ο Νικηφόρος Χριστοδούλου και ο Σωκράτης Περικλέους
αγόρασαν οικιακό εξοπλισμό συνολικής αξίας €23.600 που περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 18%.

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε το ποσό του Φ.Π.Α. που πλήρωσε ο καθένας.

(Μονάδες 2)

β) Να εξηγήσετε, με αριθμητικούς υπολογισμούς, για ποιον από τους δύο αγοραστές ο
Φ.Π.Α. είναι κοινωνικά πιο άδικος και να το σχολιάσετε.
(Μονάδες 3)
3. Ποια μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής λαμβάνει το κράτος σε
περιόδους ύφεσης και ανεργίας;
(Μονάδες 6)
(Σύνολο Μονάδων 20)
(ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 100)

---ΤΕΛΟΣ ---
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ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (25)
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες
Εξεταστικό δοκίμιο: Θα αποτελείται από 5 διαβαθμισμένες ασκήσεις/ερωτήσεις διαφόρων
τύπων για να απαντηθούν όλες.
Η αρίθμηση των παραγράφων που ακολουθούν δεν αντιστοιχεί με την αρίθμηση των κεφαλαίων
των βιβλίων της Λογιστικής. (Λογιστική Τόμος Β΄, έκδ. ΥΑΠ 2007, Λογιστική Γ΄ Λυκείου, έκδ.
ΥΑΠ 2007, Λογιστική Γ΄ Ενιαίου Λυκείου – Συμπλήρωμα Ασκήσεων, έκδ. ΥΑΠ 2008).
I.

Απόσβεση Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού - Depreciation of Fixed Assets
1. Γενικά
2. Μέθοδοι Αριθμητικού υπολογισμού της Απόσβεσης.
3. Λογιστικές εγγραφές (τρόποι καταχώρησης της Απόσβεσης – Άμεσος και Έμμεσος).
4. Απόσβεση στοιχείων που αγοράζονται/πωλούνται κατά τη διάρκεια του λογιστικού έτους.
5. Λογαριασμός Διάθεσης (Πωλήσεως) Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων (Disposal A/c).

ΙΙ. Προσωπικές Εταιρείες - Partnerships
1. Έννοια και κατηγορίες προσωπικών εταιρειών.
2. Προσωπικοί Λογαριασμοί των Συνεταίρων και άλλοι λογαριασμοί που έχουν σχέση με
τους συνεταίρους (Τόκοι Κεφαλαίου - Interest on Capital A/c, Τόκοι Δανείων από
Συνεταίρους - Interest on Partners’ Loan A/c, Μισθοί των Συνεταίρων – Partners’ Salaries
A/c). Τελικοί Λογαριασμοί – Final A/cs.
3. Φήμη και Πελατεία – Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων.
4. Πρόσληψη Νέου Συνεταίρου – Αποχώρηση Συνεταίρου.
5. Διάλυση Προσωπικής Εταιρείας.
ΙΙΙ.

IV.

Λογαριασμοί Βιομηχανικών Επιχειρήσεων – Ισολογισμός
Accounts of Manufacturing Businesses – Balance Sheet
1. Γενικά.
2. Τελικοί Λογαριασμοί Βιομηχανικής Επιχείρησης.
3. Λογαριασμός Παραγωγής – Manufacturing A/c.
4. Λογαριασμός Εκμετάλλευση Εμπορευμάτων – Trading A/c.
5. Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης – Profit and Loss A/c.
6. Ισολογισμός – Balance Sheet.
Μετοχικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΜΕΠΕ) – Limited Companies
1. Εισαγωγικά – Τι είναι η ΜΕΠΕ, Ίδρυση της ΜΕΠΕ, Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
Δημόσιας ΜΕΠΕ, Κατηγορίες Μετοχών.
1.1. Έκδοση μετοχών − Issue of shares.
Τιμές έκδοσης, Τρόποι αποπληρωμής - στο ακέραιο (in full) και με δόσεις (by
installments), Έκδοση στο άρτιο (at par) και υπέρ το άρτιο (at a premium).
1.2. Υπερκάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου − Oversubscription.
1.3. Καθυστερημένες και προπληρωμένες δόσεις– Calls in arrear and in advance.
1.4. Διακρίσεις Μετοχικού Κεφαλαίου και εμφάνισή του στον Ισολογισμό.
2. Έκδοση Ομολογιών – Issue of Debentures.
3. Τελικοί Λογαριασμοί – Final Accounts.
3.1. Λογ. Εκμετάλλευση Εμπορευμάτων – Trading A/c, Λογ. Αποτελέσματα Χρήσης
και Διάθεση Κερδών – Profit and Loss and Appropriation A/c.
3.2. Ισολογισμός: Οριζόντια και Κάθετη παρουσίαση – Balance Sheet: Horizontal and
Vertical presentation.
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V.

Εξαγορά Επιχείρησης και Συγχώνευση Εταιρειών
Purchase of a Business and Amalgamation of Companies
1. Εξαγορά ατομικής επιχειρήσεως - Taking over a sole trader’s business.
2. Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας σε Μετοχική − Conversion of a partnership into
a limited company. (Αφαιρείται η Συγχώνευση Εταιρειών - Amalgamation of
Companies.)

VI. Λογιστικοί Αριθμοδείκτες – Accounting Ratios
1.
2.
3.

Γενικά
Έννοια και αξία αριθμοδεικτών.
Εξαγωγή αριθμοδεικτών, Ερμηνεία και χρήση αριθμοδεικτών.
Κυριότεροι αριθμοδείκτες: ρευστότητας, αποδοτικότητας και διάφοροι άλλοι.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014
08:00 - 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις (Answer all questions)



Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται καθαρά στο τετράδιο σας



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής



Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού



Επισυνάπτεται Τυπολόγιο Λογιστικών Αριθμοδεικτών τριών (3) σελίδων.
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QUESTION 1
Exercise 1
The following details relate to SOKAK Plc for the year ended 31 December 2013:
€
23.700
60.500
58.300
14.900
17.400
125.000
50.200
194.800
2.000
115.800
15.000
21.000
4.000

Cash in Hand and at Bank
Stock 1 January
Stock 31 December
Debtors
Creditors
Credit Purchases
Sales: Cash
Credit
Sales Returns (Credit Sales)
Gross Profit
Corporation tax for the year
Proposed Dividend: Ordinary Shares
7% Preference Shares
REQUIRED:
Calculate the following ratios (in two decimal places)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Gross Profit Ratio
Working Capital Ratio
Debtors Ratio in days
Creditors Ratio in days
Stock turnover Ratio

(Marks 1)
(Marks 1)
(Marks 1)
(Marks 1)
(Marks 2)

Exercise 2
On 31 December 2011 the Machinery account in the books of GOLD Ltd showed a balance
of €144.000. The Provision for depreciation of machinery account on the same date was
€42.000.
The following transactions took place during the next two years:
2012:
March 31 GOLD Ltd bought a machine for €20.000 and paid by cheque.
2013:
April 30

GOLD Ltd bought two (2) machines for €21.000 each, on credit from SILVER Ltd.

October 31 GOLD Ltd sold a machine for €3.340 cash. This machine was bought
on 30 April 2009 for €17.400.
Depreciation is charged at the rate of 20% per annum using straight line method for each
month of ownership.
2
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REQUIRED:
Prepare the following accounts for the years ended 31 December 2012 and 2013 as they
would appear in the ledger of GOLD Ltd:
(a) Machinery account

(Marks 6)

(b) Provision for depreciation of machinery account

(Marks 6)

(c) Disposal of machinery account.

(Marks 2)
(Total Marks 20)

QUESTION 2
Flora and Nora are in partnership, sharing profits and losses 3:2 respectively. They decided
to convert their partnership into a public company, LIMA Plc. The Balance Sheet on
30 April 2013 was as follows:

FIXED ASSETS
Land and Buildings
Furniture and
Fittings
CURRENT ASSETS
Stock
Debtors
Cash

Balance Sheet as at 30 April 2013
€
€
CAPITAL A/Cs:
332.000
Flora
28.000
178.000
30.400
11.600

360.000

Nora

220.000

CURRENT A/CS:
Flora
Nora
CURRENT LIABILITIES
Creditors

580.000

€

€

300.000
200.000

500.000

18.000
(6.000)

12.000
68.000
580.000

The Authorised Share Capital of LIMA Plc consists of 1 600 000 ordinary shares of €0.50
each. The company took over all assets (excluding cash) and liabilities of the partnership at
the following valuations:
€
Land and Buildings
360.000
Stock
168.000
Debtors
29.200 (The difference being provision for bad debts €1.200)
Goodwill
32.000
Furniture and Fittings, Creditors were taken over at book values.
Realisation expenses amounted to €2.000.
The purchase consideration was settled by the issue of 800 000 shares at a premium of 20%
and the balance in cash.
In order to raise the necessary funds the company offered for subscription to the public
320 000 shares at a premium of 20% and issued €240.000 7% Debentures in bonds of €10
each at €9,50 per bond. Both issues were subscribed and fully paid up.
Preliminary expenses paid by the company amounted to €8.000.
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REQUIRED:
1. In the books of the partnership, show the following accounts:
(a) Realisation A/c
(b) Partners’ Capital A/c
(c) LIMA Plc A/c
(d) Shares in LIMA Plc A/c
(e) Cash A/c

(Marks 4)
(Marks 2)
(Marks 2)
(Marks 2)
(Marks 2)

2. In the books of LIMA Plc show the following accounts:
(a) Cash A/c
(b) Share Premium A/c

(Marks 4)
(Marks 4)
(Total Marks 20)

QUESTION 3
OLIVE Plc has an Authorised Share Capital of €800.000 divided in Ordinary Shares of €2
each, of which, 150 000 shares have been issued at par.
The directors decided to increase the capital by issuing the remaining 250 000 shares at a
premium of 10%. The amounts payable were as follows:
€
Application
0,50
Allotment (including the premium)
0,90
First call
0,60
Second and Final Call (remaining balance)
?
Applications were received for 350 000 shares.
The directors decided that applications for 50 000 shares would be rejected and the application
money received would be refunded to unsuccessful applicants. The remaining applicants would
be satisfied on a pro-rata basis.
Allotment money was duly received but when the First Call was asked a shareholder holding
2 500 shares failed to pay and another shareholder holding 3 000 shares paid them in full.
When the Second Call was asked all shareholders paid their obligations except the above
mentioned one who held 2 500 shares.
REQUIRED:
1. Journal entries, including those relating to cash, to record the above transactions in the books
of OLIVE Plc
(Marks 15)
2. The following Ledger Accounts in the books of OLIVE Plc:
(a) Application and Allotment a/c
(b) Ordinary Share Capital A/c

(Marks 2,5)
(Marks 2,5)
(Total Marks 20)
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QUESTION 4
The following balances appeared in theTrial Balance of PAPHOS Plc after the preparation of
the Trading Account for the year ended 31 December 2013:

Ordinary Share Capital
7% Preference Share Capital
Furniture & Fittings
Provision for Depreciation on Furniture & Fittings
Freehold Property
Delivery Vans
Provision for depreciation on Delivery Vans
Debtors
Stock at 31December 2013
Provision for Bad Debts 1January 2013
Creditors
Salaries
6% Debentures (Issued 1 July 2013)
General Reserve
Interim Dividend - Ordinary Shares
Interim Dividend - 7% Preference Shares
Bad Debts
Profit & Loss, 1 January 2013
Directors’ Remuneration
Debenture Interest
Auditors’ fees
Profit on sale on disposal of a Delivery Van
Goodwill
Gross Profit
Carriage Inwards accrued
Bank
Investment

DR
€
160.000
1.752.000
100.000
300.000
60.000
160.000
12.000
15.000
8.000
5.000
50.000
3.000
24.000
116.000
85.000
360.000
3.210.000

CR
€
1.400.000
500.000
32.000
40.000
20.000
140.000
400.000
220.000

3.000
450.000
5.000

3.210.000

Notes:
(a) The Authorised Share Capital of the Company consists of 800 000 Ordinary Shares of
€5 each, and 300 000 7% Preference Shares of €2 each,
(b) Provide for the Debenture interest due
(c) Salaries prepaid amounted to €12.000
(d) Depreciation is provided on Furniture and Fittings at 10% per annum (on cost) and on
Delivery Vans at 20% per annum (reducing balance method)
(e) Interests of 10% on Investment is due to the company on 31 December 2013
(f) An amount of €2.000 included in Debtors is to be written off as bad
(g) Provision for Bad Debts should be adjusted to 6% on the remaining Debtors
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(h) The Directors decided to:
i.

make a provision for Corporation Tax 10%

ii.

provide for the balance of the 7% preference share dividend and recommend a
final ordinary dividend of €0,10 per share

iii.

transfer to General Reserve €32.000

iv.

write off Goodwill by €12.000.

REQUIRED:
(a) The Profit & Loss and Appropriation Account for the year ended 31 December 2013
(Marks 10)
(b) The Balance Sheet of the company as at 31 December 2013
(Vertical format to be used)

(Marks 10)
(Total Marks 20)

QUESTION 5
Liana, Maria and Niki were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1 respectively.
The Balance Sheet of the partnership on 31 March 2013 was:
€
FIXED ASSETS
Buildings
Office Furniture
Plant & Machinery
Motor Vehicles
CURRENT ASSETS
Stock
Debtors
Bank
Cash

120.000
100.000
140.000
80.000
36.000
54.000
34.000
36.000

€

440.000

€

€

Capital A/Cs
Liana
Maria
Niki

240.000
160.000
80.000

480.000

CURRENT A/Cs
Liana
Maria
Niki

50.000
30.000
(20.000)

60.000

160.000 CURRENT LIABILITIES
Creditors
600.000

60.000
600.000

On 1 July 2013 Niki retired from the partnership and it was agreed to revalue the following
assets:
€
140.000
130.000
106.000
40.000

Office Furniture
Motor Vehicles
Plant & Machinery
Stock
The Goodwill on that date was valued at €120.000.
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Niki agreed to take over one of the Motor Vehicle at an agreed valuation of €32.000 and to
leave half of the final balance on her capital account as loan to the firm. The remainder was
paid to her by cheque.
On the same date a new partner Fay was admitted into the partnership.
Fay is to bring into the business €60.000 cash and a Motor Van valued at €20.000.
The new profit sharing ratio was agreed as follows: Liana: 5, Maria: 3 and Fay: 2.
Following the admission of the new partner the Goodwill was written off.
REQUIRED:
1. The Revaluation A/c
2. The Goodwill A/c
3. The Partners’ Capital A/c of Liana, Maria, Niki and Fay (in columnar form)

(Marks 7,5)
(Marks 3,5)
(Marks 9)

(Total Marks 20)

--- THE END ---
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ACCOUNTING RATIOS)
A. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)
1.

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Working Capital Ratio or Current Ratio)
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας =
Working Capital Ratio =

2.

Current Assets
Current Liabilities

Αριθμοδείκτης Πραγματικής Ρευστότητας (Quick Assets, or Liquidity or Acid test ratio)
Αριθμοδείκτης Πραγματικής Ρευστότητας =
Quick Assets Ratio =

3.

Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό

Κυκλοφοριακό Ενεργητικό – Τελικό Απόθεμα
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό

Current Assets - Stock
Current Liabilities

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ταμειακής Ρευστότητας (Immediate Cash Ratio)
Αριθμοδείκτης Άμεσης Ταμειακής Ρευστότητας =
Immediate Cash Ratio =

4.

Ταμείο + Τράπεζα
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό

Cash + Bank
Current Liabilities

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Stock Turnover Ratio)
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων =
Stock Turnover Ratio =
Μέσος Όρος Αποθεμάτων =
Average Stock =

5.

Cost of Sales
Average Stock

Αρχικό Απόθεμα + Τελικό Απόθεμα
2

Opening Stock + Closing Stock
2

Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Χορηγουμένων Πιστώσεων (Debtors Ratio)
Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Χορηγουμένων Πιστώσεων =
Debtors Ratio =

6.

Κόστος των Πωλήσεων
Μέσος Όρος Αποθεμάτων

Χρεώστες Χ 365 ή Χ 52 ή Χ 12
Καθαρές Πωλήσεις με Πίστωση

Debtors X 365 or X 52 or X 12
Net Credit Sales

Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Λαμβανομένων Πιστώσεων (Creditors Ratio)
Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Λαμβανομένων Πιστώσεων =
Creditors Ratio =

Πιστωτές Χ 365 ή Χ 52 ή Χ 12
Καθαρές Αγορές με Πίστωση

Creditors X 365 or X 52 or X 12
Net Credit Purchases
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B. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios)
7.

Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους (Gross Profit Ratio)
Μικτό Κέρδος Χ 100
Καθαρές Πωλήσεις (Τοις μετρητοίς + με πίστωση)

Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους =

Gross Profit X 100
Net Sales (Cash + Credit Sales)

Gross Profit Ratio =
8.

Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους (Net Profit Ratio)
Καθαρό Κέρδος Χ 100
Καθαρές Πωλήσεις (Τοις μετρητοίς + με πίστωση)

Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους =

Net Profit X 100
Net Sales (Cash + Credit Sales)

Net Profit Ratio =
9.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενου Κεφαλαίου (Return on Capital Employed)
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας
Απασχολούμενου Κεφαλαίου

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία + Τόκοι Ομολογιών
Απασχολούμενο Κεφάλαιο

=

Χ 100

Απασχολούμενο κεφάλαιο = Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά + Ομολογίες (Μακροπρόθεσμο Παθητικό)

Net Profit after Tax + Debenture Interest
Capital Employed

Return on Capital Employed Ratio =

X 100

10. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου
(Net Income as a Percentage of Equity Capital)
Αρ. Αποδοτικότητας Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία – Μέρισμα Προν.Μετοχών
x 100
Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών

Net Profit after Tax – Preference Dividend
Equity Capital (Ordinary Share Capital)

Net Income as a Percentage of Equity Capital Ratio =

X 100

Γ. Διάφοροι άλλοι Αριθμοδείκτες
11. Βαθμός Εξαρτήσεως Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου (Capital Gearing Ratio)
Βαθμός Εξαρτήσεως Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Capital Gearing Ratio =

Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών
Μετοχικό Κεφάλαιο Προν. Μετοχών + Μακροπρόθεσμο Παθητικό

Equity Capital (Ordinary Share Capital)
Preference Share Capital + Long Term Liabilities (Fixed Interest Capital)

12. Σχέση Αποθεματικών και Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου ή Βαθμός
Αυτοχρηματοδοτήσεως (Reserves to Equity Capital Ratio or Self Financing Ratio)
Σχέση Αποθεματικών και Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Reserves to Equity Capital Ratio =

Αποθεματικά Χ 100
Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών

Reserves X 100
Equity Capital ( Ordinary Share Capital)
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13. Πραγματική Αξία Μετοχής (Net Assets Value of Shares)
Αριθμοδείκτης Πραγματικής Αξίας Μετοχής =

Net Assets Value of Shares =

Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών + Αποθεματικά
Αριθμός Κοινών Μετοχών

Ordinary Share Capital + Reserves
Number of Ordinary Shares

14. Ποσοστό μερίσματος του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου
(Dividend as a Percentage to Ordinary Share Capital)
Ποσοστό μερίσματος του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Μέρισμα Κοινών Μετοχών
Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών

Ordinary Share Dividend
Ordinary Share Capital

Dividend as a Percentage to Ordinary Share Capital =

Χ 100

X 100

15. Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Προνομιούχων Μετοχών (Preference Dividend Cover)
Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Προνομιούχων Μετοχών =

Preference Dividend Cover =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία
Μέρισμα Προνομιούχων Μετοχών

Net Profit after Taxation
Preference Dividend

16. Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Κοινών Μετοχών (Ordinary Dividend Cover)
Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Κοινών Μετοχών =

Ordinary Dividend Cover =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία – Μέρισμα Προνομ. Μετοχών
Μέρισμα Κοινών Μετοχών

Net Profit after Taxation – Preference Share Dividend
Ordinary Dividend

17. Αριθμοδείκτης Αποδόσεως σε Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings Per Share Ratio)
Αριθμοδείκτης Αποδόσεως σε Κέρδη ανά Μετοχή =

Earnings per Share Ratio =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία – Μέρισμα Προνομ. Μετοχών
Αριθμός Κοινών Μετοχών

Net Profit after Taxation – Preference Share Dividend
Number of Ordinary Shares

18. Αριθμοδείκτης Απόδοσης Μετοχής σε Μέρισμα με βάση την Τρέχουσα Τιμή
(Dividend Yield)
Απόδοση Μετοχής σε Μέρισμα με βάση την Τρέχουσα Τιμή =

Dividend Yield =

Μέρισμα ανά Μετοχή
Τρέχουσα Αξία Μετοχής (Τιμή Αγοράς)

Dividend per Share
Market Value per Share

Χ 100

X 100

--- Τ Ε Λ Ο Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ω Ν ---
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ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΟΚΙΜΑΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΗ) (32)
Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε αγσλίζκαηα Σηίβνπ, ζε Αζινπαηδηέο θαη ζηε Γπκλαζηηθή:
1. ηίβος:
Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζηα αθόινπζα ηξία αγσλίζκαηα:
Αγόρια:
Γξόκνο 400 κέηξσλ, άικα εηο κήθνο θαη ζθαηξνβνιία (Βάξνο ζθαίξαο 5 κιλά)
Κορίηζια:
Γξόκνο 200 κέηξσλ, άικα εηο κήθνο θαη ζθαηξνβνιία (Βάξνο ζθαίξαο 3 κιλά)
Υπνςήθηνο/α δηθαηνύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην δξόκν 400κ. αξξέλσλ ή ην δξόκν 200κ. ζειέσλ,
κε ην αγώληζκα ησλ 100κ. ειεύζεξν ζηελ Κνιύκβεζε.
2. Αθλοπαιδιές:
Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζηελ εθηέιεζε βαζηθώλ ηερληθώλ δεμηνηήησλ ζε δύν αζινπαηδηέο από
ηηο ηέζζεξηο πνπ ζα επηιέμνπλ. Βαζηθέο ηερληθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ν
ππνςήθηνο:
Καλαθοζθαίριζη:
Γεμηόηεηεο ηξίπιαο
Jump stop, jump shout κε ηα δύν πόδηα θαη κε βεκαηηζκό
Διεύζεξε βνιή
Lay-up από δεμηά θαη από αξηζηεξά
Πεηοζθαίριζη:
Πάζα ειέγρνπ (θνληξόι),
Πάζα κε δάρηπια
Μαλζέηα
Πάζα ειέγρνπ κε δύν δεμηόηεηεο
Σεξβίο από θάησ θαη από πάλσ
Χειροζθαίριζη:
Γεμηόηεηεο ηξίπιαο κε ηξέμηκν πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο
Τξίπια – απιή πξνζπνίεζε – ζνπη ζην έδαθνο
Καηαθόξπθν ζνπη από ηα 9 κέηξα
Σνπη από ζέζε εμηξέκ θαη από ζέζε πίβνη
Ποδόζθαιρο:
Γεμηόηεηεο ηξίπιαο
Πάζα αθξηβείαο
Πξνζπνηήζεηο
Σνπη ζην ηέξκα κε ζηόρν
Γεμηόηεηεο κε ηα πόδηα θαη ην θεθάιη .
3. Γσμναζηική
Η εμέηαζε ζπλίζηαηαη ζηελ εθηέιεζε ειεύζεξνπ πξνγξάκκαηνο αζθήζεσλ πνπ λα δείρλεη ηελ
επθακςία, ηε δύλακε, ην ξπζκό θαη ηε δεμηόηεηα πνπ έρεη ν ππνςήθηνο.
Αλαιπηηθόηεξα, ν ππνςήθηνο ππνρξενύηαη λα πεξηιάβεη ζην πξόγξακκά ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο
αζθήζεηο – δεμηόηεηεο: Κπβίζηεζε, Αλαθπβίζηεζε, Τξνρό, Καηαθόξπθν θαη Ιζνξξνπία.
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Βαθμολογία αγωνιζμάηων:
α. Γξόκνο (Αγόξηα 400κ, θνξίηζηα 200κ)
ή Κνιύκβεζε (100κ. ειεύζεξν αγόξηα/θνξίηζηα)
β. Άικα εηο κήθνο
γ. Σθαηξνβνιία (γηα αγόξηα βάξνο ζθαίξαο 5 θηιά,
γηα θνξίηζηα βάξνο ζθαίξαο 3 θηιά)
δ. Αζινπαηδηέο (Καιαζνζθαίξηζε, Πεηνζθαίξηζε,
Φεηξνζθαίξηζε, Πνδόζθαηξν)
ε. Γπκλαζηηθή

20 κνλάδεο
20 κνλάδεο
20 κνλάδεο
20 κνλάδεο
20 κνλάδεο

Ο κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ππνςεθίνπ ηεο Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο αλάγεηαη ζηελ θιίκαθα
ηνπ είθνζη (20).
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100μ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΑΡΡΕΝΩΝ
ΘΗΛΕΩΝ
Βαθμοί
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Βαθμοί
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
20
0:57:00
και κάτω
20
1:04:00
και κάτω
19
0:57:01
0:57:50
19
1:04:01
1:04:50
18
0:57:51
0:58:00
18
1:04:51
1:05:00
17
0:58:01
0:58:50
17
1:05:01
1:05:50
16
0:58:51
0:59:00
16
1:05:51
1:06:00
15
0:59:01
0:59:50
15
1:06:01
1:06:50
14
0:59:51
1:00:00
14
1:06:51
1:07:00
13
1:00:01
1:01:00
13
1:07:01
1:08:00
12
1:01:01
1:02:00
12
1:08:01
1:09:00
11
1:02:01
1:03:00
11
1:09:01
1:10:00
10
1:03:01
1:04:00
10
1:10:01
1:11:00
9
1:04:01
1:05:00
9
1:11:01
1:12:00
8
1:05:01
1:06:00
8
1:12:01
1:13:00
7
1:06:01
1:07:00
7
1:13:01
1:14:00
6
1:07:01
1:08:00
6
1:14:01
1:15:00
5
1:08:01
1:09:00
5
1:15:01
1:16:00
4
1:09:01
1:10:00
4
1:16:01
1:17:00
3
1:10:01
1:11:00
3
1:17:01
1:18:00
2
1:11:01
1:12:00
2
1:18:01
1:19:00
1
1:12:01
και άνω
1
1:19:01
και άνω

Βαθμοί
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
Σφαιροβολία
∆ρόμος 400μ.
Άλμα σε μήκος
(βάρος σφαίρας 5 κιλά)
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
52”00 και κάτω
6.20μ. και άνω
15.00μ. και άνω
52”01 - 53”00
6.19μ.- 6.00μ.
14.99μ.- 14.50μ.
53”01 - 54”00
5.99μ.- 5.80μ.
14.49μ.- 14.00μ.
54”01 - 55”00
5.79μ.- 5.60μ.
13.99μ.- 13.50μ.
55”01 - 56”00
5.59μ.- 5.40μ.
13.49μ.- 13.00μ.
56”01 - 57”00
5.39μ.- 5.20μ.
12.99μ.- 12.50μ.
57”01 - 58”00
5.19μ.- 5.00μ.
12.49μ.- 12.00μ.
58”01 - 59”00
4.99μ.- 4.80μ.
11.99μ.- 11.50μ.
59”01 - 60”00
4.79μ.- 4.60μ.
11.49μ.- 11.00μ.
60”01 - 61”00
4.59μ.- 4.40μ.
10.99μ.- 10.50μ.
61”01 - 62”00
4.39μ.- 4.20μ.
10.49μ.- 10.00μ.
62”01 - 63”00
4.19μ. - 4.00μ.
9.99μ.- 9.50μ.
63”01 - 63”50
3.99μ.- 3.90μ.
9.49μ.- 9.00μ.
63”51 - 64”00
3.89μ.- 3.80μ.
8.99μ.- 8.50μ.
64”01 - 64”50
3.79μ.- 3.70μ.
8.49μ.- 8.00μ.
64”51 - 65”00
3.69μ.- 3.60μ.
7.99μ.- 7.50μ.
65”01 - 65”50
3.59μ.- 3.50μ.
7.49μ.- 7.00μ.
65”51 - 66”00
3.49μ.- 3.40μ.
6.99μ.- 6.50μ.
66”01 - 66”50
3.39μ.- 3.30μ.
6.49μ.- 6.00μ.
66”51 και άνω
3.29μ. και κάτω
5.99μ. και κάτω
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Βαθμοί
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΘΗΛΕΩΝ
Σφαιροβολία
∆ρόμος 200μ.
Άλμα σε μήκος
(βάρος σφαίρας 3 κιλά)
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
26”00 και κάτω
5.00μ. και άνω
11.50μ. και άνω
26”01 - 26”50
4.99μ. - 4.80μ.
11.49μ. – 11.00μ.
26”51 - 27”00
4.79μ. - 4.60μ.
10.99μ. – 10.50μ.
27”01 - 27”50
4.59μ. - 4.40μ.
10.49μ. - 10.00μ.
27”51 - 28”00
4.39μ. - 4.20μ.
9.99μ. - 9.50μ.
28”01 - 28”50
4.19μ. - 4.00μ.
9.49μ. - 9.00μ.
28”51 - 29”00
3.99μ. - 3.80μ.
8.99μ. - 8.50μ.
29”01 - 29”50
3.79μ. - 3.60μ.
8.49μ. - 8.00μ.
29”51 - 30”00
3.59μ. - 3.40μ.
7.99μ. - 7.50μ.
30”01 - 30”50
3.39μ. - 3.30μ.
7.49μ. - 7.00μ.
30”51 - 31”00
3.29μ. - 3.20μ.
6.99μ. - 6.50μ.
31”01 - 31”50
3.19μ. - 3.10μ.
6.49μ. - 6.10μ.
31”51 - 32”00
3.09μ. - 3.00μ.
6.09μ. - 5.70μ.
32”01 - 32”50
2.99μ. - 2.90μ.
5.69μ. - 5.30μ.
32”51 - 33”00
2.89μ. - 2.80μ.
5.29μ. - 4.90μ.
33”01 - 33”50
2.79μ. - 2.70μ.
4.89μ. - 4.50μ.
33”51 - 34”00
2.69μ. - 2.60μ.
4.49μ. - 4.10μ.
34”01 - 34”50
2.59μ. - 2.50μ.
4.09μ. - 3.70μ.
34”51 - 35”00
2.49μ. - 2.40μ.
3.69μ. - 3.30μ.
35”01 και άνω
2.39μ. και κάτω
3.29μ.και κάτω
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (36)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
∆ιάρκεια εξέτασης: ∆ύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΚΕΙΜΕΝΑ
Α.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. Πλάτωνος Πρωταγόρας, Έκδοση: Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Ενιαίου
Λυκείου, επιλογή, ΥΑΠ (από την έκδοση Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου,
ΙΤΥΕ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ). Εισαγωγή, λεξιλόγιο, ερμηνευτικές σημειώσεις ∆ημ. Πλατανίτη. Θα
εξεταστούν τα κεφάλαια: Γ΄, ∆΄, Ε΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ από το πρωτότυπο.
2. Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, Γ’ Τάξη Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση, ΙΤΥΕ
∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Εισαγωγή, λεξιλόγιο, σημειώσεις Η. Σ. Σπυρόπουλου.
Θα εξεταστούν τα κεφάλαια: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 από το πρωτότυπο.
Β.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (κείμενα από μετάφραση, ερμηνευτικές σημειώσεις)

1. Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ΄ Λυκείου, ΥΑΠ. Τα κεφάλαια Α´, Β´, ΣΤ´, Ζ´, Η´, Θ´, Ι´, ΙΓ´, Ι∆´, ΙΕ´,
ΙΣΤ´ από μετάφραση.
Θα εξεταστούν: η εισαγωγή, τα σχόλια και οι ερμηνευτικές σημειώσεις και από τα δύο
σχολικά εγχειρίδια για τον Πρωταγόρα.
2. Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος Γ΄ Λυκείου, ΥΑΠ. Το κεφ. 34 από μετάφραση.
Θα εξεταστούν: η εισαγωγή, τα σχόλια και οι ερμηνευτικές σημειώσεις και από τα δύο
σχολικά εγχειρίδια για τον Περικλέους Επιτάφιο.
Το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει:
Α.

Αρχαίο Κείμενο

1. ∆ίνεται διδαγμένο κείμενο (ή κείμενα) 15-20 στίχων για μετάφραση από τον Πρωταγόρα του
Πλάτωνα και τον Περικλέους Επιτάφιο του Θουκυδίδη.
(μονάδες 35)
2. ∆ίνεται αδίδακτο κείμενο 8-10 στίχων για μετάφραση από το έργο του Ξενοφώντα ή του
Θουκυδίδη (εκτός από τις δημηγορίες) ή του Πλάτωνα ή του Ισοκράτη.
(μονάδες 20)
Β.

Παρατηρήσεις

Ζητείται από τους υποψηφίους:
1. Να απαντήσουν σε τέσσερις γλωσσικές (γραμματικές, συντακτικές) παρατηρήσεις στο
αδίδακτο κείμενο.
(μονάδες 20)
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2. Να απαντήσουν σε δύο ιδεολογικές, ερμηνευτικές-γραμματολογικές παρατηρήσεις από τη
διδασκόμενη ύλη. Οι παρατηρήσεις αυτές λαμβάνονται είτε από τα κείμενα που διδάσκονται
από μετάφραση είτε από τα κείμενα που διδάσκονται από το πρωτότυπο είτε από τα σχόλια
είτε από τις ερμηνευτικές σημειώσεις ή την εισαγωγή. Τα κείμενα αυτά, όπως ορίζονται στην
εξεταστέα ύλη, είναι ο Πλάτωνος Πρωταγόρας και ο Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος.
(μονάδες 10)
3. Να μεταφέρουν 3-4 στίχους νεοελληνικού κειμένου στα Αρχαία Ελληνικά.
(μονάδες 5)
4. Ορθογραφία. Να γράψουν για εξακρίβωση της ορθογραφικής τους ικανότητας, αδίδακτο
κείμενο 4-6 στίχων από το έργο του Ξενοφώντα ή του Θουκυδίδη (εκτός από τις δημηγορίες)
ή του Πλάτωνα ή του Ισοκράτη.
(μονάδες 10)
Σημείωση: Κατά τη βαθμολογία λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η ορθογραφική ικανότητα των
υποψηφίων στο σύνολο του γραπτού.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014, 08:00-10:30

Ορθογραφία
Ἀλλὰ γὰρ ὅτι μὲν ἐν Σπάρτῃ μάλιστα πείθονται ταῖς ἀρχαῖς τε καὶ τοῖς νόμοις
ἴσμεν ἅπαντες. ἐγὼ μέντοι οὐδ’ ἐγχειρῆσαι οἶμαι πρότερον τὸν Λυκοῦργον
ταύτην τὴν εὐταξίαν καθιστάναι πρὶν ὁμογνώμονας

ἐποιήσατο τοὺς

κρατίστους τῶν ἐν τῇ πόλει. τεκμαίρομαι δὲ ταῦτα, ὅτι ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις
πόλεσιν οἱ δυνατώτεροι οὐδὲ βούλονται δοκεῖν τὰς ἀρχὰς φοβεῖσθαι, ἀλλὰ
νομίζουσι τοῦτο ἀνελεύθερον εἶναι.

Ξενοφώντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία 8.1
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014
08:00-10:30
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ
H πρώτη σελίδα του τετραδίου απαντήσεων να χρησιμοποιηθεί για την
άσκηση ορθογραφίας. Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α. Διδαγμένα κείμενα για μετάφραση

(Μονάδες 35)

(α) Οἶσθα οὖν ὃ μέλλεις νῦν πράττειν, ἤ σε λανθάνει; ἦν δ' ἐγώ. Τοῦ πέρι; Ὅτι
μέλλεις τὴν ψυχὴν τὴν σαυτοῦ παρασχεῖν θεραπεῦσαι ἀνδρί, ὡς φῄς, σοφιστῇ· ὅ τι δέ
ποτε ὁ σοφιστής ἐστι, θαυμάζοιμ’ ἂν εἰ οἶσθα. καίτοι εἰ τοῦτ’ ἀγνοεῖς, οὐδὲ ὅτῳ
παραδίδως τὴν ψυχὴν οἶσθα, οὔτ' εἰ ἀγαθῷ οὔτ’ εἰ κακῷ πράγματι. οἶμαί γ’, ἔφη,
εἰδέναι. λέγε δή, τί ἡγεῖ εἶναι τὸν σοφιστήν; ἐγὼ μέν, ἦ δ’ ὅς, ὥσπερ τοὔνομα λέγει,
τοῦτον εἶναι τὸν τῶν σοφῶν ἐπιστήμονα.
Πλάτωνος Πρωταγόρας Δ΄
(β) ῎Αρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα
ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ
οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι' ἀρετὴν παρέδοσαν.
καὶ ἐκεῖνοί τε ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ πατέρες ἡμῶν· κτησάμενοι γὰρ πρὸς
οἷς ἐδέξαντο ὅσην ἔχομεν ἀρχὴν οὐκ ἀπόνως ἡμῖν τοῖς νῦν προσκατέλιπον. τὰ δὲ
πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες μάλιστα ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ
ἐπηυξήσαμεν καὶ τὴν πόλιν τοῖς πᾶσι παρεσκευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην
αὐταρκεστάτην.
Θουκυδίδου Ἱστορίῶν Β΄ 36
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Β. Αδίδακτο κείμενο για μετάφραση

(Μονάδες 20)

Ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει με, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα, εἴ τι δέοιτο, ὠφελοίην
αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς νῦν οὐ βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς
προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσθαι ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ’ ὑμῶν εἶναι. Ἐὰν
δίκαια ποιήσω, αἱρήσομαι ὑμᾶς καὶ σὺν ὑμῖν ὅ,τι ἂν δέῃ πείσομαι. Καὶ οὔποτε ἐρεῖ
οὐδεὶς ὡς ἐγὼ Ἕλληνας ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρβάρους, προδοὺς τοὺς Ἕλληνας τὴν
τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην, ἀλλ’ ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐκ ἐθέλετε πείθεσθαι, ἐγὼ ὑμῖν
ἕψομαι. Νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους ἀγαθούς.
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 1.3.4-6 (διασκευή)

(Μονάδες 10)

Γ. Αδίδακτο κείμενο για ορθογραφία
Ξενοφῶντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία 8.1

Δ. Παρατηρήσεις στο αδίδακτο κείμενο

(Μονάδες 20)

1. α. λαβών
Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στον μέλλοντα και τον παρακείμενο στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
β. προδόντα
Να γράψετε το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής του ενεστώτα και του
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
γ. εἶναι
Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στον μέλλοντα και τον αόριστο β΄.
(μονάδα 1)
δ. ποιήσω
Να γράψετε το β΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού της υποτακτικής και της ευκτικής
του ενεστώτα στη μέση φωνή.
(μονάδα 1)
2
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ε. ἐρεῖ
Να γράψετε το β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της ευκτικής και της προστακτικής του
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)
στ. νομίζω
Να γράψετε το α΄ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού του παρατατικού και του μέλλοντα
στην ίδια φωνή.
(μονάδα 1)

2. α. δίκαια, ἀγαθούς
Να γράψετε τους δύο άλλους βαθμούς των πιο πάνω τύπων (μονολεκτικούς τύπους).
Να διατηρήσετε αμετάβλητα τον αριθμό, την πτώση και το γένος τους.
(μονάδες 2)
β. ὑμᾶς, φιλίᾳ, οὐδείς, ἀγαγών, βαρβάρων, πατρίδα
Να μεταφέρετε τους πιο πάνω τύπους στον αντίθετο αριθμό.
(μονάδες 3)
3. με, συμπορεύεσθαι, φιλίᾳ, προδούς, τὴν τῶν βαρβάρων, φίλους
Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους πιο πάνω τύπους (είναι υπογραμμισμένοι στο
αδίδακτο κείμενο).
(μονάδες 3)
4.α. ἵνα ὠφελοίην αὐτόν
Να αναγνωρίσετε την πιο πάνω πρόταση του κειμένου (είδος, εισαγωγή, εκφορά,
αιτιολόγηση έγκλισης εκφοράς).
(μονάδες 2)

β. Ἐὰν δίκαια ποιήσω, αἱρήσομαι ὑμᾶς
Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση, απόδοση, εκφορά, σημασία) και να
τον μετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος.
(μονάδες 4)
3
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Ε. Μεταφορά νεοελληνικού κειμένου στα Αρχαία Ελληνικά

(Μονάδες 5)

Οι Αθηναίοι στον Μαραθώνα νίκησαν τους εχθρούς της πατρικής γης, επειδή
υπήρξαν πιο γενναίοι από εκείνους. Αξίζει, λοιπόν, να επαινούμε τους Αθηναίους και
να χρησιμοποιούμε τις πράξεις τους ως παράδειγμα.

ΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

(Μονάδες 10)

1. «Έτσι και αυτοί που περιφέρουν από τη μια στην άλλη πόλη τα μαθήματα και τα
πουλούν χονδρικά ή λιανικά σ’ όποιον τα ζητά, παινούν όλα τα εμπορεύματά τους,
ίσως όμως, λαμπρέ μου νέε, και απ’ αυτούς μερικοί να αγνοούν τι είναι καλό και τι
βλαβερό για την ψυχή […]. Αν λοιπόν συ τυχαίνει να ξέρεις τι απ’ αυτά είναι καλό και
τι βλαβερό, τότε μπορείς χωρίς κίνδυνο να αγοράζεις μαθήματα και από τον
Πρωταγόρα και από οποιονδήποτε άλλο· αλλιώς, κοίταξε, ευλογημένε, μήπως
παίζεις στα ζάρια και ρίχνεις σε κίνδυνο εκείνα που περισσότερο αγαπάς».
Πλάτωνος Πρωταγόρας Ε΄.
Ποιον κίνδυνο διατρέχει ο νεαρός Ιπποκράτης σύμφωνα με το πιο πάνω
απόσπασμα; Αναπτύξτε την απάντησή σας σε 8-10 γραμμές.
(μονάδες 4)

2. Στο διδαγμένο κείμενο για μετάφραση Ι.Α. (β), σελ. 1, ο ομιλητής παρουσιάζει τους
δημιουργούς του αθηναϊκού μεγαλείου. Ποιοι είναι αυτοί και ποια η προσφορά του
καθενός;
(μονάδες 6)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (37)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρείς (3) ώρες
Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α´ και το ΜΕΡΟΣ Β´. Το ΜΕΡΟΣ Α´
περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β´ 5 θέματα. Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α´ βαθμολογείται
με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Β´ βαθμολογείται με 10 μονάδες και οι υποψήφιοι
πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα.
Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
β) Θα χορηγείται τυπολόγιο μαθηματικών.
Γενική παρατήρηση: Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να
στηρίζεται σε προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις
βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν στις
προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, γιατί πολύ πιθανόν η
λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις ενότητες αυτές.
ΑΛΓΕΒΡΑ
Α. Παράγωγοι
1) Ορισμός σύνθετης συνάρτησης και εύρεση της παραγώγου της.
2) Ορισμός πεπλεγμένης συνάρτησης και εύρεση της παραγώγου της.
3) Παράγωγος εκθετικών και λογαριθμικών συναρτήσεων.
4) Παράγωγος συναρτήσεων που ορίζονται παραμετρικά.
5) Εφαρμογή των παραγώγων στην εύρεση της εξίσωσης της εφαπτομένης και της κάθετης μιας
καμπύλης σε σημείο της.
6) Εφαρμογή του κανόνα του de L’ Hôspital για τον υπολογισμό ορίων που παρουσιάζουν
απροσδιοριστία των μορφών
7)

0
,
0


.


Έννοια του διαφορικού συνάρτησης.

Β. Μελέτη και Γραφική παράσταση συνάρτησης
1) Θεώρημα μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού.
2) Αύξουσα, φθίνουσα και σταθερή συνάρτηση.
3) Κριτήριο αύξουσας ή φθίνουσας συνάρτησης. Εφαρμογή του στη μελέτη συνάρτησης ως
προς τη μονοτονία.
4) Τοπικά ακρότατα και ολικά μέγιστη ή ελάχιστη τιμή συνάρτησης.
5) Εφαρμογή των κριτηρίων:
α) της πρώτης παραγώγου
β) της πρώτης και δεύτερης παραγώγου
για την εύρεση των τοπικών ακροτάτων μιας συνάρτησης.
6) Σημείο καμπής μιας συνάρτησης.
7) Εφαρμογή των θεωρημάτων που σχετίζονται με την εύρεση των σημείων καμπής μιας
συνάρτησης.
8) Ορισμός και εύρεση της κατακόρυφης/οριζόντιας ασύμπτωτης του διαγράμματος μιας
συνάρτησης y= f(x).
9) Πλάγιες ασύμπτωτες του διαγράμματος συνάρτησης της μορφής

y

f ( x)
, όπου f(x) και φ(x) πολυώνυμα βαθμού ν+1 και ν αντίστοιχα.
( x)

10) Μελέτη και γραφική παράσταση συναρτήσεων των πιο κάτω μορφών με τη βοήθεια
παραγώγων (εκτός των παραμετρικών).
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α. y=f(x), όπου f(x) πολυώνυμο βαθμού  4.

y

β.

f ( x)
, f(x) και g(x) πολυώνυμα βαθμού ν και μ αντίστοιχα με ν, μ 2.
g( x)
2

x

γ. y= x.ex , y= x .e , y=Ιn(αx +β) και παρόμοιων μορφών.
11) Εφαρμογή των θεωρημάτων για τη μονοτονία και τα ακρότατα συνάρτησης στην επίλυση
προβλημάτων με μέγιστα και ελάχιστα.
Γ. Αντίστροφες κυκλικές συναρτήσεις
α) Αντίστροφες κυκλικές συναρτήσεις:
y= Τοξημx
y= Τοξσυνx
y= Τοξεφx
y= Τοξσφx
Πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών των αντίστροφων κυκλικών.
β) Παράγωγοι των αντίστροφων κυκλικών συναρτήσεων.
Δ. Αόριστο ολοκλήρωμα
α) Ορισμός του αόριστου ολοκληρώματος

 f(x)dx = F(x) + C

 F(x) = f(x)

β) Τύποι των ολοκληρωμάτων
1.
2.
3.
4.

v
 x dx =

dx

x v +1
+ C,
v +1

v  -1

 x  ln x  C
 e dx  e  C
x

x

x
 α dx =

αx
+C
lnα

8.

 συνxdx  ημx  C
 ημxdx  συνx  C
 τεμ xdx  εφx  C
 στεμ xdx  -σx  C

9.

 τεμxεφxdx  τεμx  C

10.

 στεμxσφxdx

11.



5.
6.
7.

2

2

dx

 στεμx  C

 Τοξημ

x
C
α

α2  x 2
dx
1
x
 Τοξεφ  C
12.  2
2
α
α
α x

γ) Προσδιορισμός της σταθεράς C της ολοκλήρωσης όταν δίνεται μια συνθήκη.
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δ) Οι ιδιότητες:
1.  df(x)=f(x)+C
2. α.f(x)dx =α  f(x)dx, α=σταθ.
3.  f(x)  g(x)dx= f(x)dx  g(x)dx
ε) Ολοκλήρωση με αντικατάσταση.
στ) Εφαρμογή των πιο κάτω τύπων στον υπολογισμό ολοκληρωμάτων:
Αν f(x)dx = F(x) + C

1.
2.

v
 f (x) f x dx =



f (x)



f v+1(x)
+C,
v +1

1

 f(αx  β)dx  α F(αx  β)  C
v  -1

dx  2 f(x)  C
f(x)
f (x)
dx  ln f(x)  C
4. 
f ( x)

3.

ζ) Υπολογισμός ολοκληρωμάτων τριγωνομετρικών συναρτήσεων με χρήση τριγωνομετρικών
μετασχηματισμών.
η) Ολοκλήρωση κατά παράγοντες.
θ) Υπολογισμός με τη βοήθεια κατάλληλης αντικατάστασης (που θα δίνεται) ολοκληρωμάτων των
πιο κάτω μορφών:

4.

 f(x,
 f(x,
 f(x,
 f(x,

5.

 f(x,

1.
2.
3.

ι)

αx  β )dx
α 2  β 2 x 2 )dx
α 2  β 2 x 2 )dx

1
2

2

β x α

2

)dx

β 2 x 2  α 2 )dx

Υπολογισμός ολοκληρωμάτων της μορφής:

f ( x)

 g( x) dx

όπου f(x) και g(x) ακέραια πολυώνυμα, με ανάλυση σε άθροισμα απλών κλασμάτων στις πιο
κάτω περιπτώσεις:
1) Οι ρίζες του g(x) είναι πραγματικές και άνισες.
2) Μερικές από τις πραγματικές ρίζες του g(x) είναι ίσες.
3) Μερικές από τις ρίζες του g(x) είναι μιγαδικές πολλαπλότητας ένα.
ια) Υπολογισμός ολοκληρωμάτων ρητών τριγωνομετρικών συναρτήσεων y=f(ημx , συνx) με
κατάλληλη αντικατάσταση.
Ε. Ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές του
α) Ορισμός του ορισμένου ολοκληρώματος ως αθροίσματος:

197

β

v

 f(x)dx = lim  f(x κ ) Δx
ν 

α

κ 1

β) Σχέση ορισμένου και αόριστου ολοκληρώματος:
β

 f(x)dx = F(β) - F(α)



όπου F(x) = f(x)dx

α

Eφαρμογή του τύπου αυτού στην εύρεση ορισμένων ολοκληρωμάτων.
γ) Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος με αντικατάσταση.
δ) Ιδιότητες:
a

1.

 f ( x) dx  0
a



a

2.

 f(x)dx   f(x)dx
α

β

3.
4.

5.

β

 f(x)dx   f(t)dt
α

α

β

γ

γ

α

β

α

 f(x)dx +  f(x)dx   f(x)dx


β



α

 f x   g x dx  λ  f(x) dx

β

 μ  g(x) dx
α

ε) Εμβαδόν χωρίου που περικλείεται από μια καμπύλη, τον άξονα των x (ή των y) και τις
ευθείες x=α και x=β (ή y=α και y=β).
στ) Εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ των καμπύλων:
y=f1(x) και y=f 2(x) και των ευθειών x =α και x =β (ή των καμπύλων x =f 1(y) και x =f 2(y) και των
ευθειών y=α και y=β).
ζ) Όγκος στερεών εκ περιστροφής γύρω από ένα από τους άξονες των συντεταγμένων.
ΣΤ. Συνδυαστική
α) Ορισμός του v!.
β) Η αρχή της απαρίθμησης και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων.
γ) Απόδειξη και εφαρμογή στη λύση ασκήσεων και προβλημάτων των τύπων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Των μεταθέσεων των v διαφορετικών αντικειμένων.
Των επαναληπτικών μεταθέσεων των v αντικειμένων.
Tων κυκλικών μεταθέσεων των ν διαφορετικών αντικειμένων.
Των διατάξεων v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.
Των επαναληπτικών διατάξεων v αντικειμένων ανά κ.
Των συνδυασμών v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.

δ) Απόδειξη και εφαρμογή των ιδιοτήτων των συνδυασμών:

v

 v 

 




1.    
κ
v - κ


 v   v - 1  v - 1
  

2.    
 κ   κ - 1  κ 
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Ζ. Θεωρία πιθανοτήτων
1. Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενο, βέβαιο και αδύνατο ενδεχόμενο.
2. Ορισμός πιθανότητας ενδεχομένου κατά Laplace και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων.
3. Αντίθετα και ασυμβίβαστα ενδεχόμενα.
4. Ένωση, τομή και διαφορά συνόλων.
5. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των αξιωμάτων Kolmogorov.
P(A)0,

P(Ω)=1, Ρ(ΑΒ)=Ρ(Α)+Ρ(Β), αν Α, Β ασυμβίβαστα ενδεχόμενα.

6. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των ιδιοτήτων των πιθανοτήτων
P(A΄)=1-P(A), Ρ(Α-Β)=Ρ(Α)-Ρ(ΑΒ), Ρ(ΑΒ)=Ρ(Α)+Ρ(Β)-Ρ(ΑΒ)
7. Δεσμευμένη ή υπό συνθήκη πιθανότητα και εφαρμογή του τύπου

P(B / A ) 

P(B  A )
, στη λύση ασκήσεων.
P( A )

8. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα και απόδειξη των ιδιοτήτων των ανεξαρτήτων ενδεχομένων.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Α. Κύκλος
α) Η εξίσωση κύκλου όταν δίνεται το κέντρο και η ακτίνα του.
β) Αναφορά στη γενική μορφή εξίσωσης κύκλου:

x 2  y 2  2 gx  2fy + c = 0
γ) Εύρεση των σημείων τομής ευθείας και κύκλου και των σημείων τομής δύο κύκλων.
δ) Εύρεση της εξίσωσης της εφαπτομένης κύκλου σε ένα σημείο του ( x 1, y 1) .
ε) Εύρεση των εξισώσεων των εφαπτομένων κύκλου που φέρονται από σημείο εκτός του κύκλου.
στ) Ορισμός και εύρεση της δύναμης σημείου προς κύκλο.
ζ) Χρήση της δύναμης σημείου προς κύκλο για την εύρεση της θέσης σημείου ως προς κύκλο.
η) Χρήση των παραμετρικών εξισώσεων του κύκλου σε ασκήσεις.
Β. Παραβολή
α) Ορισμός της παραβολής.
β) Εξίσωση της παραβολής όταν δίνεται η εστία και η διευθετούσα της.
γ) Γραφική παράσταση των παραβολών y2 =4αx και x2=4αy και εύρεση των στοιχείων τους.
δ) Οι παραμετρικές εξισώσεις της παραβολής:
x=αt2
y=2αt
tR
Γ. Έλλειψη
α) Ορισμός της έλλειψης. Η εξίσωση της έλλειψης

x2 y2

1
α2 β2
β) Γραφική παράσταση της έλλειψης

x2 y2

1
α2 β2

όταν αβ ή αβ

και στοιχεία της.
γ) Η ιδιότητα:
Ο λόγος των αποστάσεων του τυχαίου σημείου της έλλειψης

x2 y2

 1 , αβ, από την εστία Ε και την ευθεία
α2 β2
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x

α
 0 (διευθετούσα) ισούται με ε, (ε η εκκεντρότητα της έλλειψης).
ε

δ) Κορυφές, εκκεντρότητα, εστίες και διευθετούσες της έλλειψης όταν δοθεί η εξίσωσή της.
ε) Θέση σημείου ως προς έλλειψη.
στ) Παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης: x =ασυνθ, y=βημθ όπου 0θ2π
Δ. Ισοσκελής υπερβολή
α) Ορισμός ισοσκελούς (ορθογώνιας) υπερβολής.
β) Η εξίσωση xy=c2 της ισοσκελούς υπερβολής με άξονες τις ασύμπτωτές της.
γ) Οι παραμετρικές εξισώσεις της ισοσκελούς υπερβολής

x = ct , y =

c
,
t

xy = c 2 :

t  R - 0

Ε. Κωνικές τομές
α) Η κοινή ιδιότητα των κωνικών τομών: Ο λόγος των αποστάσεων του τυχαίου σημείου μιας
κωνικής τομής από την εστία και τη διευθετούσα αυτής είναι σταθερός και ισούται με την
εκκεντρότητα ε.
β) Θέση ευθείας ως προς κωνική τομή.
γ) Εφαπτομένη και κάθετη κωνικής τομής σε σημείο Ρ(x 1,y1) αυτής.
δ) Εξισώσεις των εφαπτομένων κωνικής τομής, που άγονται από σημείο εκτός αυτής ή που
έχουν δοθείσα κλίση.
ε) Εφαπτομένη και κάθετη κωνικής τομής σε σημείο Ρ αυτής, όταν η κωνική τομή δίνεται
παραμετρικά.
στ) Εφαρμογές της απαλοιφής και της τριγωνομετρικής απαλοιφής στην εύρεση γεωμετρικών
τόπων.
ΣΤ. Πίνακες
1. Γραφή συνόλου πληροφοριών υπό μορφή πίνακα.
2. Ορισμός του πίνακα μxv και συμβολισμός τυχαίου στοιχείου του.
3. Μορφές πινάκων (πίνακας - γραμμή, πίνακας - στήλη, μηδενικός, τετραγωνικός, διαγώνιος,
μοναδιαίος, συμμετρικός, αντισυμμετρικός).
4. Ισότητα δυο μxv πινάκων.
5. Πρόσθεση και αφαίρεση πινάκων.
6. Ιδιότητες του αθροίσματος πινάκων.
7. Πολλαπλασιασμός πίνακα επί πραγματικό αριθμό.
8. Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού αριθμού επί πίνακα.
9. Σύμφωνοι πίνακες στον πολλαπλασιασμό και εύρεση του γινομένου πίνακα μxv
επί πίνακα vxρ.
10. Έννοια του αντίστροφου πίνακα και σχετικές ιδιότητες.
11. Εύρεση του αντίστροφου ενός πίνακα 2Χ2.
Σημείωση: Βοηθήματα για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο κάτω:
1. Μαθηματικά Επιλογής Γ΄ Ενιαίου Λυκείου 2007, έκδοση ΥΑΠ.
2. Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού και Αναλυτικής Γεωμετρίας Γ’ Λυκείου 2013,
έκδοση ΥΑΠ, για τις ενότητες της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ.
3. Μαθηματικά Γ΄ Τεχνικής Κατεύθυνσης 2001, ΥΑΠ Τεχνικής Εκπαίδευσης.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 02/06/2014
8:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ
Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο
που αποτελείται από δυο (2) σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις του Μέρους Α΄.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

1. Να υπολογίσετε το όριο

lim

χ

π
2

συνχ
π
χ2

α β
2. (α) Δίνεται ο πίνακας B = 
 με α, β, γ, δ   . Να αναφέρετε
 γ δ

πότε ορίζεται ο αντίστροφος πίνακας του Β.
 5 -2 
-1
(β) Αν ο πίνακας A = 
 , να δείξετε ότι A = A - 4 , όπου 
2
-1



ο μοναδιαίος 2  2 πίνακας.

3. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

3
2



1

  χ+ 1+4χ
0

2


 dχ


4. Να βρείτε τις τιμές των α,β   ώστε η γραφική παράσταση της
συνάρτησης f χ  =αlnχ+βχ 2+2, χ>0 να έχει σημείο καμπής
το σημείο Α 1,3  .
σελίδα 1 από 5
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5. Ένας υπάλληλος εργάζεται σ’ ένα ξενοδοχείο μόνο πέντε μέρες την
εβδομάδα.
(α) Πόσες διαφορετικές επιλογές έχει ως προς τις μέρες που θα
εργαστεί, αν δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην επιλογή του.
(β) Σε πόσες από αυτές τις επιλογές ο υπάλληλος θα εργαζόταν το
πολύ μια μέρα από το Σαββατοκύριακο .

6

Δίνεται ο κύκλος (Κ) με εξίσωση χ 2 + ψ2 - 4χ - 8ψ - 80 = 0
Να βρείτε:
(α) Το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου.
(β) Τις τιμές του α  α    ώστε ο κύκλος (Κ) να αποκόπτει χορδή
μήκους 16 μονάδων από την ευθεία 3χ - 4ψ = α

7. Σ’ ένα σχολείο φοιτούν 400 παιδιά. Από αυτά τα 250 είναι κορίτσια. Το
60% των κοριτσιών και το 20% των αγοριών ασχολούνται στον
ελεύθερό τους χρόνο με το χορό.
(α) Αν επιλέξουμε τυχαία ένα παιδί, ποια η πιθανότητα να ασχολείται με
το χορό.
(β) Αν το παιδί που έχει επιλεγεί ασχολείται με το χορό, ποια η
πιθανότητα να είναι αγόρι.

8. (α) Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού
Λογισμού και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία.
(β) Αν για τη συνάρτηση f:    ισχύει ότι f   χ  = 0, για κάθε χ 
και f  α  = c, c   . Να αποδείξετε ότι f  χ  = c

σελίδα 2 από 5
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9. Δίνεται η παραβολή ψ2 =4χ και το σημείο της Ρ(t 2 ,2t) , t  - 0 .
(α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής στο
σημείο Ρ δίνεται από την εξίσωση  ε  : ψt = χ+t 2
(β) Το χωρίο που περικλείεται από την εφαπτομένη  ε  , την παραβολή

 , περιστρέφεται πλήρως γύρω από τον άξονα χχ
και τον άξονα ψψ
και παράγει όγκο V  t  . Αν V  t  

16π
κ.μ. , να υπολογίσετε τις τιμές
3

του t.

χ 2 ψ2
10. Δίνεται η έλλειψη 2 + 2 =1, α>β>0 . Ισοσκελές τρίγωνο ΒΖΗ ,
α β

ΒΖ=ΒΗ

, εγγεγραμμένο στην έλλειψη, έχει κορυφές στο Β  0,β  και στα

μεταβλητά σημεία της έλλειψης Ζ και Η. Αν Θ είναι σημείο του επιπέδου
τέτοιο ώστε το τετράπλευρο ΒΖΗΘ είναι παραλληλόγραμμο, να
υπολογίσετε τις συντεταγμένες των κορυφών Ζ και Η για τις οποίες το
εμβαδόν του παραλληλογράμμου ΒΖΗΘ γίνεται μέγιστο.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄

σελίδα 3 από 5
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ΜΕΡΟΣ Β΄

Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις του Μέρους Β΄.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

1. Δίνεται η συνάρτηση με τύπο f χ  =

χ2 - 4
χ 2 -1

Αφού βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης, τα σημεία τομής με τους
άξονες των συντεταγμένων, τα τοπικά ακρότατα, τα διαστήματα
μονοτονίας

και

τις

ασύμπτωτες

της

γραφικής

παράστασης

της

συνάρτησης, να την παραστήσετε γραφικά.

2. Δίνεται η λέξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ».
(α) (i) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της λέξης.
(ii) Αν επιλεγεί στη τύχη ένας από τους πιο πάνω αναγραμματισμούς
να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων:
Α: “ ο αναγραμματισμός να περιέχει τα τρία Α συνεχόμενα”
Β: “ ο αναγραμματισμός να περιέχει τα τρία Α συνεχόμενα και τα δυο
Τ σε μη διαδοχικές θέσεις”
(β) Να βρείτε πόσες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν χρησιμοποιώντας
τέσσερα από τα γράμματα της λέξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ».

3.

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση f:    για την οποία ισχύουν:

2χ f χ  + χ 2 f  χ   3   f  χ  για κάθε χ   και f 1 =

1
2

χ3
, χ 
χ 2 +1
(β) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν Ε του χωρίου που περικλείεται από τις
(α) Να αποδείξετε ότι

f χ  =

ευθείες χ=α, χ=β , 0<α<β , τη γραφική παράσταση της συνάρτησης
g(x) =

χ3
, χ  0 και τον άξονα χχ είναι
f χ

Ε=

β-α    α2 +αβ+β2 +3 
3

σελίδα 4 από 5
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2

χ ψ2
+ =1, και σημείο Ρ  3συνθ, 2ημθ  πάνω σε αυτή.
4. Δίνεται η έλλειψη
9
4
(α) Nα δείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης της έλλειψης στο σημείο Ρ
είναι 2συνθ  χ + 3ημθ  ψ= 6
(β) Η εφαπτομένη της έλλειψης στο σημείο Ρ τέμνει τους άξονες χχ και
ψψ στα σημεία Γ και Δ αντίστοιχα. Να βρείτε τις συντεταγμένες των

σημείων Γ και Δ.
(γ) Στα σημεία Γ και Δ φέρουμε ευθείες κάθετες στους άξονες χχ και
ψψ αντίστοιχα, που τέμνονται στο σημείο Τ. Να βρείτε την εξίσωση

της καμπύλης πάνω στην οποία ανήκει ο γεωμετρικός τόπος του
σημείου Τ, καθώς το σημείο Ρ κινείται πάνω στην έλλειψη.
(δ) Αν Κ και Λ είναι τα μέσα των χορδών ΡΑ  και ΡΒ αντίστοιχα, όπου
τα σημεία Α  και Β  είναι οι κορυφές της έλλειψης με συντεταγμένες

Α  -3, 0  και   0, -2  , να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Ρ
ώστε η ευθεία ΚΛ να είναι παράλληλη προς την εφαπτομένη της
έλλειψης στο σημείο Ρ.

5. (α) Δίνεται η συνάρτηση g :  0,     με τύπο g  χ   2  2χ-lnχ .
(i) Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης.
(ii) Να αποδείξετε ότι

lnχ
 1  χ, χ  0,  
2

lnχ

et t 2
dt , χ  1,+  , χρησιμοποιώντας την
(β) Αν f  x  = 
1+et
0
αντικατάσταση t = - u να αποδείξετε ότι
 1 2
2
f  χ  - f      lnχ   1+χ 
χ 3

------ Τ Ε Λ Ο Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ ------

σελίδα 5 από 5
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Στατιστική
ν

σ

χ
i1

i

 χ

κ

2

ή

v

σ

 f χ
i

i1

 χ

κ

2

i

v



fχ
i1

i

i

2

v

 χ2,

κ

όπου ν   fi
i1

2. Τριγωνομετρία
ημ(Α  Β)  ημΑσυνΒ  συνΑημΒ ,

συν(Α  Β)  συνΑσυνΒ  ημΑημΒ

2ημασυνβ  ημ(α  β)  ημ(α  β) ,

2συνασυνβ  συν(α  β)  συν(α  β)

2ημαημβ  συν(α  β)  συν(α  β) ,
ημ2α 

1  συν2α
,
2

1  συν2α
2

1 t2
συν2α 
,
1 t2

2t
ημ2α 
,
1 t2
ημΑ  ημΒ  2ημ

συν 2α 

t  εφα

Α Β
Α Β
,
συν
2
2

συνΑ  συνΒ  2συν

συν2α  συν 2α  ημ2α

ημ2α  2ημα  συνα ,

ημΑ  ημΒ  2ημ

Α Β
Α Β
,
συν
2
2

Α Β
Α Β
συν
2
2

συνΑ  συνΒ  2 ημ

ΒΑ
Α Β
ημ
2
2

Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:

χ  3600 κ  1800  α, κ  Ζ

Σε ακτίνια
χ  2κπ  α ή
χ  2κπ  π  α, κ  Ζ

συνχ  συνα

χ  3600 κ  α, κ  Ζ

χ  2κπ  α, κ  Ζ

εφχ  εφα

χ  1800 κ  α, κ  Ζ

χ  κπ  α, κ  Ζ

ημχ  ημα

Σε μοίρες
χ  3600 κ  α ή

3. Γεωμετρία
Ορθό Πρίσμα
Κανονική Πυραμίδα

Ε π  Πβ  υ
Eπ 

1
Πβ  h
2

Κύλινδρος

Εκ  2πRυ

Κώνος

Eκ  πRλ

Κόλουρος Κώνος

Eκ  π  R  ρ  λ
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V  Eβ  υ
V

Eβ .υ
3

V  πR 2υ
πR 2υ
V
3
πυ 2
V
R  Rρ  ρ 2
3





4. Αναλυτική Γεωμετρία
Απόσταση δυο σημείων Α  χ1,ψ1  και Β  χ 2 ,ψ2  : d 

 χ 2  χ1 

Απόσταση σημείου Σ  χ1,ψ1  από ευθεία Aχ  Bψ  Γ  0 : d 

χ 2 ψ2
Έλλειψη: 2  2  1, γ  α 2  β 2 , α  β
α
β
Εκκεντρότητα: ε 

2

 ψ2  ψ1 

2

Aχ 1  Bψ1  Γ
A 2  B2

α
Εστίες:  γ,0  , Διευθετούσες: χ   ,
ε

γ
α

5. Παράγωγοι

u  v   u  v  u  v ,


 u  u  v  u  v 
,
v 
v2
 

ημχ   συνχ ,

 συνχ   ημχ ,

dψ du
dψ


du dχ
dχ

 εφχ   τεμ2 χ ,

6. Ολοκληρώματα

 τεμχ dχ  ln


dχ
α2  χ 2

τεμχ  εφχ  c

 τοξημ

χ
c
α

7. Απλός τόκος: T 

 στεμχ dχ  ln

εφ

χ
c
2

dχ
1
χ
τοξεφ

c
2
α χ α
α
2

K E  X
100
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ln χ  

1
χ

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ (38)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια Εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη: Μέρος Α΄, Β΄
Μέρος Α: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων, 10 ερωτ.x5 μον. = 50 μον.
Μέρος Β: Αποτελείται από 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων, 5 ερωτ.x10 μον. = 50 μον.
Σύνολο 15 ερωτήσεις με 100 μονάδες
Οι ερωτήσεις θα εξετάζουν γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση και σύνθεση θεμάτων που
αφορούν έννοιες, φαινόμενα, νόμους και θεωρίες που διδάσκονται στο μάθημα της Φυσικής. Οι
ερωτήσεις θα εξετάζουν ακόμα και τις διαδικασίες της Επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας,
όπως: επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, συλλογή δεδομένων και
παρατηρήσεων, παρουσίαση δεδομένων, σχεδιασμό πειραμάτων κ.ά.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.
Ορμή υλικού σημείου, σώματος και συστήματος σωμάτων.
Ορμή υλικού σημείου.
Ορμή συστήματος σωμάτων ή σωματιδίων σε μονοδιάστατη κίνηση.
Το κέντρο μάζας συστήματος δύο σημειακών σωμάτων, σε μια διάσταση.

1.2
1.2.1
1.2.2

Γενικευμένος 2 Νόμος του Νεύτωνα.
Γενικευμένος δεύτερος νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση με τη βοήθεια της ορμής.
Εφαρμογή του γενικευμένου δεύτερου νόμου του Νεύτωνα και της αρχής διατήρησης της ενέργειας
στη λύση προβλημάτων.

1.3
1.3.1
1.3.2

Αρχή διατήρησης της ορμής.
Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις για απομονωμένο σύστημα σωμάτων.
Πείραμα για την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων σε σχέση με τη μεταβολή της ορμής του κάθε
σώματος, όπως και την ορμή του συστήματος πριν και μετά την κρούση στην ίδια διεύθυνση.
Η αρχή διατήρησης της ορμής για ένα απομονωμένο σύστημα δύο σωμάτων που αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους.
Ερμηνεία φαινομένων με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής
Εφαρμογή των νόμων του Νεύτωνα και των αρχών διατήρησης της ενέργειας και της ορμής στη
λύση προβλημάτων.

1.3.3
1.3.4
1.3.5

ος

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Στροφορμή.
Στροφορμή υλικού σημείου που κινείται σε κυκλική τροχιά και ροπή αδράνειας.
Στροφορμή στερεού σώματος και ροπή αδράνειας.
Εφαρμογή της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας σε προβλήματα μεταφορικής ή
περιστροφικής κίνησης.

2.2
2.2.1
2.2.2

Αρχή διατήρησης στροφορμής.
Η αρχή διατήρησης της στροφορμής.
Εφαρμογή της αρχής διατήρησης της στροφορμής στη λύση προβλημάτων.

3
3.1
3.1.1

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Ελαστικότητα.
Ελαστική δυναμική ενέργεια.
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3.2
3.2.1

Περιοδική κίνηση και ταλαντώσεις.
Περιοδικές κινήσεις και ταλαντώσεις από την καθημερινή ζωή.

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Απλή αρμονική ταλάντωση (θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση και ενέργεια).
Αρμονική ταλάντωση και ομαλή κυκλική κίνηση.
Χαρακτηριστικά μεγέθη μιας αρμονικής ταλάντωσης.
Πειραματικός προσδιορισμός με τη βοήθεια της διασύνδεσης από τη γραφική παράσταση της
μετατόπισης σε σχέση με το χρόνο για την αρμονική ταλάντωση μάζας σε κατακόρυφο ελατήριο,
του πλάτους, της περιόδου και της συχνότητας.
Ταχύτητα και επιτάχυνση ως συνάρτηση του χρόνου – Γραφικές παραστάσεις και εφαρμογές.
Φάση ενός ταλαντωτή και διαφορά φάσης δύο ταλαντωτών.
Ταχύτητα και επιτάχυνση ως συνάρτηση της θέσης - Γραφικές παραστάσεις και εφαρμογές.
Αμείωτη και φθίνουσα ταλάντωση.
Αναγκαία και ικανή συνθήκη αρμονικής ταλάντωσης.
Κινητική και δυναμική ενέργεια ενός αρμονικού ταλαντωτή ως συνάρτηση του χρόνου και ως
συνάρτηση της μετατόπισης - Γραφικές παραστάσεις και εφαρμογές.

3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Ταλάντωση μάζας σε ελατήριο. Το απλό εκκρεμές.
Πειραματική διερεύνηση των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η περίοδος στους
αρμονικούς ταλαντωτές μάζα σε ελατήριο και απλό εκκρεμές.
Εξαγωγή, με βάση τη σχέση ΣF = - Dx, για μάζα σε ελατήριο και για απλό εκκρεμές, της περιόδου
και της εξίσωσης της ταλάντωσης.
Πειραματικές προσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας με βάση την ταλάντωση απλού
εκκρεμούς.

3.5
3.5.1
3.5.2

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις και συντονισμός.
Πειραματική μελέτη εξαναγκασμένης ταλάντωσης.
Το φαινόμενο του συντονισμού.

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

ΚΥΜΑΤΑ.
Η έννοια του κύματος και κατηγορίες κυμάτων.
Παρατήρηση της διάδοσης της κυματικής ενέργειας κατά μήκος ελατηρίου (slinky).
Η έννοια του κύματος.
Ερμηνεία του μηχανισμού διάδοσης μηχανικών κυμάτων.
Κατηγοριοποίηση κυμάτων ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής και τον τρόπο διάδοσής τους.
Αναφορά σε παραδείγματα μηχανικών (εγκάρσιων και διαμηκών κυμάτων) και ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων.
Αναφορά στα χαρακτηριστικά των μηχανικών και ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Τρέχον αρμονικό κύμα.
Τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος.
Εξίσωση τρέχοντος αρμονικού κύματος που διαδίδεται σε μια διεύθυνση χωρίς αρχική φάση.
Φάση αρμονικού κύματος, φάση της ταλάντωσης ενός υλικού σημείου, διαφορά φάσης των
ταλαντώσεων δύο σημείων και διαφορά φάσης ενός σημείου μετά από χρόνο Δt.
Ισοφασική επιφάνεια και μέτωπα κύματος, επίπεδα και σφαιρικά μέτωπα κύματος.
Στιγμιότυπο τρέχοντος κύματος.
Συμβολή και περίθλαση κυμάτων.
Συμβολή και περίθλαση κυμάτων στην επιφάνεια νερού (ripple tank).
Πειραματική μελέτη, ποιοτικά, της συμβολής κυμάτων κατά μήκος ενός ελατηρίου (slinky),
μικροκυμάτων, φωτεινών κυμάτων στο πείραμα του Young και ηχητικών κυμάτων από δύο
σύμφωνες πηγές.
Αρχή του Huygens και το φαινόμενο της περίθλασης.
Σύμφωνες πηγές.
Συνθήκες ενίσχυσης και απόσβεσης κυμάτων που συμβάλλουν.
Στάσιμο κύμα (ποιοτική μελέτη στάσιμου κύματος κατά μήκος μιας χορδής και ηχητικού κύματος σε
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ηχητικό σωλήνα κλειστό στο ένα άκρο).
Συχνότητα ταλάντωσης χορδής στερεωμένης στα δύο άκρα.
Πειραματική μελέτη σχετικά με την εξάρτηση του αριθμού των κοιλίων του στάσιμου κύματος κατά
μήκος μιας χορδής στερεωμένης στα δύο άκρα της, σε σχέση με τη δύναμη F και τη συχνότητα f.
4.3.9 Εξίσωση του στάσιμου κύματος που δημιουργείται από δύο πηγές που εκπέμπουν κύματα σε φάση
ή από ένα κύμα μιας πηγής και από ανακλώμενο κύμα της ίδιας πηγής.
4.3.10 Διαφορές τρέχοντος και στάσιμου κύματος.

4.3.7
4.3.8

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Προέλευση μαγνητικών πεδίων - Το πείραμα του Oersted.
Πειραματική διαπίστωση της αλληλεπίδρασης ηλεκτρισμού και μαγνητισμού.
Πειραματική διαπίστωση ότι τα μαγνητικά πεδία ασκούν δυνάμεις σε αγωγούς που διαρρέονται από
ρεύμα.
Πειραματικός προσδιορισμός της μορφής του μαγνητικού πεδίου σωληνοειδούς.
Αιτία δημιουργίας των μαγνητικών πεδίων.
Ηλεκτρομαγνητική δύναμη Laplace
Δύναμη σε κινούμενο φορτίο που ασκείται από ομογενές μαγνητικό πεδίο.
Μαγνητική επαγωγή (ένταση μαγνητικού πεδίου).
Νόμος του Laplace (δύναμη σε κινούμενο φορτίο και σε ρευματοφόρο αγωγό που ασκείται από
ομογενές μαγνητικό πεδίο).
Μαγνητική ροή.
Ο νόμος του Faraday.
Πειραματική διαπίστωση της εμφάνισης ΗΕΔ στα άκρα ενός πηνίου.
Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.
Πειραματικές δραστηριότητες εμφάνισης ΗΕΔ στα άκρα ενός σωληνοειδούς με την κίνηση ενός
μαγνήτη.
Πειραματική μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν το μέτρο και τη πολικότητα της ΗΕΔ από
επαγωγή που δημιουργείται σε ένα σωληνοειδές.
Ο νόμος του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.
Το φαινόμενο της επαγωγής σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνολογίας με τη μετατροπή άλλων
μορφών ενέργειας σε ηλεκτρική.

5.4
5.4.1
5.4.2

Ο κανόνας του Lenz.
Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας.
Εφαρμογές του κανόνα του Lenz.

5.5
5.5.1

Παραγωγή Η.Ε.Δ. από το φαινόμενο της επαγωγής.
Δημιουργία ΗΕΔ στα άκρα αγωγού που κινείται (μεταφορική ή περιστροφική κίνηση) κάθετα σε
ομογενές μαγνητικό πεδίο Β.
Μεταφορική κίνηση πλαισίου κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.
Περιστροφική κίνηση πλαισίου γύρω από άξονα κάθετο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.
Εναλλασσόμενη τάση στα άκρα ενός πλαισίου με την περιστροφή του μέσα σε ομογενές μαγνητικό
πεδίο.

5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4

Αμοιβαία επαγωγή και αυτεπαγωγή.
Ποιοτική ερμηνεία πειραμάτων αμοιβαίας επαγωγής και αυτεπαγωγής.
Αμοιβαία επαγωγή και αυτεπαγωγή.
Αμοιβαία επαγωγή.
Μετασχηματιστές.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014
8:00 - 11:00 π.μ.
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 15 ΣΕΛΙΔΕΣ
Περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) ερωτήσεις
και συνοδεύεται από τυπολόγιο δύο (2) σελίδων
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις των 5 μονάδων η καθεμιά.
1. Ένα εργαστηριακό αμαξάκι κτυπά σε εμπόδιο και γυρίζει πίσω. Το μέτρο της
ταχύτητας του αμαξιού λίγο πριν την πρόσκρουση είναι 0,50 m/s και αμέσως μετά
την οπισθοδρόμησή του 0,45 m/s. Η μάζα του αμαξιού είναι 0,750 kg.

εμπόδιο

διάδρομος

αμαξάκι

(α) Να υπολογίσετε τη μεταβολή της ορμής του αμαξιού.
(2 μονάδες)
(β) Ο χρόνος σύγκρουσης του αμαξιού με το εμπόδιο είναι 0,50 s. Να
χρησιμοποιήσετε τον 3ο νόμο του Νεύτωνα για να υπολογίσετε τη μέση
δύναμη που δέχεται το εμπόδιο από το αμαξάκι.
(3 μονάδες)
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2. Μια πλατφόρμα περιστρέφεται χωρίς τριβές με γωνιακή ταχύτητα 2,0 rad/s.
Η ροπή αδράνειας της πλατφόρμας ως προς τον άξονα περιστροφής της είναι
0,040 kg∙m2.
(α) Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής της πλατφόρμας.
(2 μονάδες)
(β) Ένα κομμάτι πλαστελίνης αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος και
προσκολλάται στην πλατφόρμα.

άξονας περιστροφής

πλαστελίνη
πλατφόρμα

Η ροπή αδράνειας της πλαστελίνης ως προς τον άξονα περιστροφής της
πλατφόρμας είναι 1,5x10-3 kg∙m2. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής
της πλαστελίνης.
(3 μονάδες)

3. Ο ταλαντωτής του σχήματος εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Το σώμα κινείται
σε οριζόντια επιφάνεια χωρίς τριβές.

(α) Το ελατήριο υπακούει στον νόμο του Hooke. Με βάση τον νόμο αυτό να
εξηγήσετε γιατί ο συγκεκριμένος ταλαντωτής εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση.
(3 μονάδες)

2
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(β) Η μετατόπιση x του ταλαντωτή από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με
τον χρόνο t δίνεται από τη σχέση x = 0,020 ημ(15,7t), όπου ο χρόνος μετριέται
σε δευτερόλεπτα. Να χρησιμοποιήσετε τη σχέση αυτή για να υπολογίσετε τον
χρόνο που χρειάζεται ο ταλαντωτής για να μετατοπιστεί από τη θέση
ισορροπίας του στο μισό πλάτος της ταλάντωσής του
(2 μονάδες)

4. Στο εργαστήριο φυσικής πραγματοποιείται το πείραμα του Young. Στο σχήμα
φαίνονται οι φωτεινοί και σκοτεινοί κροσσοί που δημιουργούνται στην οθόνη.

πλακίδιο
διπλής
σχισμής

σκοτεινός κροσσός
φωτεινός
κροσσός

πηγή
laser
Το σχήμα δεν
έχει σχεδιαστεί
υπό κλίμακα.

(α) Να εξηγήσετε γιατί δημιουργούνται φωτεινοί και σκοτεινοί κροσσοί στο πείραμα
αυτό.
(3 μονάδες)
(β) Ένας μαθητής υποστηρίζει ότι οι φωτεινοί και σκοτεινοί κροσσοί είναι μέγιστα
και ελάχιστα ενός στάσιμου φωτεινού κύματος. Να εισηγηθείτε δύο λόγους για
τους οποίους αυτό που υποστηρίζει ο μαθητής δεν είναι ορθό.
(2 μονάδες)
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5. Σε ένα πλαστικό αμαξάκι έχει τοποθετηθεί μεταλλικό πλαίσιο. Το αμαξάκι κινείται
με σταθερή ταχύτητα και το πλαίσιο περνά μέσα από ομογενές μαγνητικό πεδίο.

Β X

περιοχή μαγνητικού
πεδίου

πλαίσιο

φορά κίνησης του αμαξιού

(α) Η μαγνητική ροή Φ, που διαπερνά το πλαίσιο δίνεται από τη σχέση Φ = Β∙S.
(i) Να γράψετε τη μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροής.
(1 μονάδα)
(ii) Να εξηγήσετε πώς μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διαπερνά το πλαίσιο
καθώς αυτό εξέρχεται από το μαγνητικό πεδίο.
(2 μονάδες)
(β) Στο πλαίσιο, καθώς εξέρχεται από το μαγνητικό πεδίο, επάγεται τάση. Να
σχεδιάσετε μια άλλη πειραματική διάταξη που
μπορείτε να
πραγματοποιήσετε στο εργαστήριο της Φυσικής στην οποία να μπορεί να
δημιουργηθεί επαγωγική τάση. Να ονομάσετε τα όργανα-συσκευές της
διάταξης.
(2 μονάδες)

4
214

6. Στο σχήμα το αμαξάκι Α έχει μάζα 0,75 kg και κινείται με ταχύτητα 0,30 m/s. Το
αμαξάκι Β έχει μάζα 1,5 kg και κινείται με ταχύτητα 0,10 m/s. Τα δύο αμαξάκια
κινούνται στον ίδιο διάδρομο χωρίς τριβές.

Β

Α

Κατά τη σύγκρουση των δύο αμαξιών το ελατήριο που είναι στερεωμένο στο
αμαξάκι Β συσπειρώνεται. Η συσπείρωση του ελατηρίου είναι μέγιστη τη στιγμή
που τα δύο αμαξάκια κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Η ταχύτητα αυτή είναι
0,17 m/s.
(α) Να επιβεβαιώσετε με τη βοήθεια του πιο κάτω διαγράμματος ότι η ταχύτητα
των δύο αμαξιών όταν η συσπείρωση του ελατηρίου είναι μέγιστη, είναι
0,17 m/s.
(2 μονάδες)

Ορμή του συστήματος
σε μια χρονική στιγμή

δίνει την

Ορμή του συστήματος
σε μια άλλη χρονική
στιγμή

(β) Να εφαρμόσετε την αρχή διατήρησης της ενέργειας, για να υπολογίσετε τη
μέγιστη ελαστική δυναμική ενέργεια που αποθηκεύεται στο ελατήριο.
(3 μονάδες)
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7. Σας ζητείται να εκτελέσετε ένα πείραμα για να αποδείξετε την Αρχή Διατήρησης
της Μηχανικής Ενέργειας. Στο σχήμα φαίνεται η πειραματική διάταξη που θα
χρησιμοποιήσετε. Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας είναι γνωστή.
χάρακας

ζυγαριά

χαρτόνι

τοίχος

Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής

τροχαλία

βαρίδια
φωτοδίοδος

διασύνδεση

(α) Να γράψετε τις εξισώσεις για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια και την κινητική
ενέργεια:
(i) Τη στιγμή που τα βαρίδια αφήνονται ελευθέρα να κινηθούν.
(1 μονάδα)
(ii) Τη στιγμή που το χαρτόνι διέρχεται από τη φωτοδίοδο.
(2 μονάδες)
(β) Να αναφέρετε τα φυσικά μεγέθη τα οποία θα μετρήσετε στο πείραμά σας.
(1 μονάδα)
(γ) Παρά τις προσεκτικές μετρήσεις και τους σωστούς υπολογισμούς σας, η
μηχανική ενέργεια του συστήματος που μελετάτε δεν παραμένει σταθερή κατά
τη διάρκεια του πειράματος αυτού. Να αναφέρετε ένα πιθανό λόγο για τον
οποίο η μηχανική ενέργεια δεν διατηρείται.
(1 μονάδα)
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8. Σε μια από τις εφαρμογές της Φυσικής στην Ιατρική, χρησιμοποιείται μια κατηγορία
εγκάρσιων κυμάτων. Στο σχήμα φαίνεται ένα στιγμιότυπο ενός τέτοιου κύματος,
που διαδίδεται στον αέρα.

20,0 m
Η μικρότερη οριζόντια υποδιαίρεση του τετραγωνισμένου χαρτιού του σχήματος
είναι 4,0 m.

(α) Να χρησιμοποιήσετε το σχήμα για να υπολογίσετε το μήκος κύματος.
(1 μονάδα)
(β) Η συχνότητα της πηγής του κύματος είναι 3,75 ΜHz.
(i) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κύματος.
(2 μονάδες)
(ii) Nα αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους αυτό το κύμα δεν είναι ηχητικό.
(2 μονάδες)
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9. Ένα μεταλλικό πλαίσιο περιστρέφεται με συχνότητα f, μέσα σε ομογενές
μαγνητικό πεδίο. Η τάση στα άκρα του καταγράφεται από ένα αισθητήρα τάσης
και φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή όπως δείχνει το πιο κάτω σχήμα.
τάση
V0
0

χρόνος

Η μέγιστη τιμή της τάσης V0, για 5 διαφορετικές συχνότητες, f περιστροφής του
πλαισίου καταγράφεται στον πιο κάτω πίνακα. Στον πίνακα καταγράφεται επίσης
ο χρόνος, t μιας πλήρους περιστροφής του πλαισίου.
1

2

3

4

5

V0 (mV)

1900

1600

1300

1000

700

t (ms)

40

48

60

78

110

f (Hz)
V0/f (V∙s)
(α) Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας σε Hz, την τιμή της συχνότητας f με την
οποία περιστρέφεται το πλαίσιο σε κάθε περίπτωση.
(2 μονάδες)
(β) Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις τιμές του πηλίκου V 0/f σε
μονάδες V∙s. Η απάντησή σας να δοθεί με ακρίβεια ενός σημαντικού ψηφίου.
(1 μονάδα)
(γ) Με βάση τις τιμές του πηλίκου V0/f που υπολογίσατε, να εξηγήσετε πώς
εξαρτάται η μέγιστη τιμή της τάσης από τη συχνότητα περιστροφής του
πλαισίου.
(2 μονάδες)
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10. Στην ηλεκτρική κιθάρα του σχήματος (α), φαίνονται τρεις σειρές από πηνία τα
οποία βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις χορδές της κιθάρας. Το σχήμα (β)
δείχνει σε πλάγια όψη και σε μεγέθυνση ένα πηνίο της κιθάρας με τη μεταλλική
χορδή στο πάνω μέρος του.

N
S
N

πηνία

μεταλλική χορδή κιθάρας
μαγνήτης

προς
ενισχυτή
και ηχεία.

πηνίο

S
(α) ηλεκτρική κιθάρα

(β) ένα πηνίο και χορδή στο πάνω μέρος
του

Ο μαγνήτης που βρίσκεται ενσωματωμένος στο πηνίο, δημιουργεί Νότιο και
Βόρειο μαγνητικό πόλο στο τμήμα της χορδής που βρίσκεται ακριβώς πάνω από
το πηνίο. Αυτό το τμήμα της χορδής είναι ένας μαγνήτης, ο οποίος ταλαντώνεται
όταν ο κιθαρίστας τραβά τη χορδή. Καθώς η χορδή ταλαντώνεται, στο πηνίο
επάγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Το επαγωγικό ρεύμα αλλάζει φορά με την ίδια
συχνότητα με την οποία ταλαντώνεται η χορδή. Οι μεταβολές αυτές του
ηλεκτρικού ρεύματος μεταβιβάζονται σε ένα ενισχυτή και σε ηχεία, στα οποία το
ηλεκτρικό ρεύμα μετατρέπεται σε ήχο.
(α) Να αναφερθείτε στον νόμο του Faraday για να εξηγήσετε γιατί επάγεται
ηλεκτρικό ρεύμα στο πηνίο.
(3 μονάδες)
(β) Το επαγωγικό ρεύμα, αφού ενισχυθεί, θέτει σε ταλάντωση το διάφραγμα του
ηχείου. Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο η ταλάντωση του διαφράγματος του
ηχείου παράγει τον ήχο και με ποιο τρόπο ο ήχος φτάνει στα αυτιά του
ακροατή.
(2 μονάδες)
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 5 ερωτήσεις των 10 μονάδων η καθεμιά.
11. Σας ζητείται να μελετήσετε τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά την κεντρική
ελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων διαφορετικής μάζας.
Α. Για τη θεωρητική μελέτη δίνεται το πιο κάτω μοντέλο:
Μια μικρή σφαίρα Α, μάζας m1 = 0,050 kg, συγκρούεται κεντρικά με μια ακίνητη
σφαίρα Β, μάζας m2 = 4,0 kg.

υ1π = 3,0 m/s

σφαίρα Α

σφαίρα Β

m1 = 0,050 kg

m2 = 4,0 kg

Πριν την κρούση η σφαίρα Α κινείται με ταχύτητα υ1π = 3,0 m/s ενώ η σφαίρα Β
είναι ακίνητη.
Οι ταχύτητες των δύο σφαιρών Α και Β μετά την κρούση δίνονται αντίστοιχα από
τις εξισώσεις

Να χρησιμοποιήσετε τις εξισώσεις και τα δεδομένα που σας δίνονται για να:
(α) Υπολογίσετε την ταχύτητα της κάθε σφαίρας μετά την κρούση.
(2 μονάδες)
(β) Περιγράψετε την κίνηση των δύο σφαιρών μετά την ελαστική τους κρούση,
συγκρίνοντας τις ταχύτητές τους με την αρχική ταχύτητα της σφαίρας Α.
(4 μονάδες)
Β. Για την πειραματική μελέτη της ελαστικής κρούσης μεταξύ δύο σωμάτων
διαφορετικής μάζας, σας ζητείται να χρησιμοποιήσετε υλικά του εργαστηρίου
Φυσικής, για να σχεδιάσετε ένα πείραμα που να προσομοιάζει με το θεωρητικό
μοντέλο.
(α) Να σχεδιάσετε την πειραματική διάταξη που θα χρησιμοποιήσετε και να
ονομάσετε τα διάφορα μέρη της.
(2 μονάδες)
(β) Να γράψετε δύο δυσκολίες που θα συναντήσετε, ώστε να πετύχετε
πειραματικά την ίδια ακριβώς ελαστική κρούση που μελετήσατε στο πιο
πάνω θεωρητικό μοντέλο.
(2 μονάδες)
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μετατόπιση (cm)

12. Δύο μαθήτριες μελετούν την ταλάντωση ενός απλού εκκρεμούς. Το εκκρεμές
έχει μάζα 4,0 kg. Η μια από τις μαθήτριες φυσά με το στόμα της, περιοδικά και
διακεκομμένα, με σταθερή συχνότητα στη μάζα του εκκρεμούς. Το περιοδικό
φύσημα διαρκεί για 40 περίπου δευτερόλεπτα. Το εκκρεμές αρχίζει να
ταλαντώνεται με το πλάτος του να μεταβάλλεται όπως φαίνεται στην πιο κάτω
γραφική παράσταση.
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
χρόνος (s)

(α) Να εξηγήσετε γιατί αρχικά το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται και τελικά
μειώνεται.
(4 μονάδες)
(β) Με βάση τη γραφική παράσταση να:
(i) Υπολογίσετε την περίοδο ταλάντωσης του εκκρεμούς.
(2 μονάδες)
(ii) Προσδιορίσετε το μέγιστο πλάτος του εκκρεμούς.
(1 μονάδα)
(iii) Υπολογίσετε τη μέγιστη ενέργεια που αποκτά το εκκρεμές.
(3 μονάδες)
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13. Δύο μαθητές επιχειρούν να μετρήσουν την επιτάχυνση της
βαρύτητας χρησιμοποιώντας το απλό εκκρεμές του διπλανού
σχήματος.
(α) Να σχεδιάσετε το εκκρεμές στο τετράδιό σας και να δείξετε
στο σχέδιο ποιο είναι το μήκος του εκκρεμούς που πρέπει να
μετρούν οι μαθητές.
(1 μονάδα)
(β) Ο ένας από τους μαθητές εισηγείται να χρησιμοποιήσουν
εκκρεμή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μήκος. Να
αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους η εισήγηση αυτή
είναι σωστή.
(2 μονάδες)
(γ) Από τις μετρήσεις που πήραν οι μαθητές χάραξαν τη γραφική παράσταση
του τετραγώνου της περιόδου Τ 2, σε συνάρτηση με το μήκος , του
εκκρεμούς.

Τ2 (s2)
6,0

*

*
*

5,0

*
*
4,0

3,0
0,0

*

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

 (m)

(i) Να υπολογίσετε την κλίση της γραφικής παράστασης.
(3 μονάδες)
(ii) Από την κλίση να υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας.
(2 μονάδες)
(iii) Να εισηγηθείτε δύο αλλαγές στη χάραξη της γραφικής παράστασης ώστε
να επιτευχθεί ακριβέστερος υπολογισμός της επιτάχυνσης της
βαρύτητας.
(2 μονάδες)
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14. Μια μεταλλική ράβδος ΑΓ, μάζας m, μήκους  και ηλεκτρικής αντίστασης R,
μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω σε μεταλλικούς αγωγούς αμελητέας
αντίστασης. Οι μεταλλικοί αγωγοί τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα σε οριζόντιο
ομογενές μαγνητικό πεδίο, μαγνητικής επαγωγής Β, όπως δείχνει το σχήμα. Η
ράβδος αφήνεται ελεύθερη να πέσει κατακόρυφα, χωρίς να χάνει επαφή με τους
μεταλλικούς αγωγούς.
X

X

X

X

B X

X

X

X

X

X

X

Γ

X

X

X

X

X

X Α

X
ράβδος
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Χ

X



Να εκφράσετε τις απαντήσεις σας όπου χρειάζεται, ως συνάρτηση των γνωστών
μεγεθών Β, m, , R και της επιτάχυνσης της βαρύτητας g.
(α) Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας τη ράβδο ΑΓ και να δείξετε τη φορά του
επαγωγικού ρεύματος που τη διαρρέει καθώς αυτή πέφτει.
(1 μονάδα)
(β) Να εξηγήσετε τη φορά του ρεύματος που σχεδιάσατε στο ερώτημα (α).
(2 μονάδες)
(γ) Να χρησιμοποιήσετε τον νόμο του Faraday για να εξαγάγετε τη σχέση μεταξύ
της τάσης που επάγεται στα άκρα της ράβδου και της ταχύτητάς της.
(2 μονάδες)
(δ) Να εξαγάγετε τη σχέση μεταξύ της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος και της
ταχύτητας της ράβδου.
(2 μονάδες)
(ε) Η ράβδος καθώς πέφτει αποκτά σταθερή ταχύτητα. Να εξαγάγετε την εξίσωση
της ταχύτητας αυτής ως συνάρτηση των γνωστών μεγεθών της ερώτησης.
(3 μονάδες)
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15. Μια μαθήτρια τραβά με δάκτυλο του δεξιού της χεριού μια χορδή της ακουστικής
κιθάρας της. Στη χορδή δημιουργείται στάσιμο κύμα όπως φαίνεται στο σχήμα (i).
Η μαθήτρια καταγράφει με αισθητήρα ήχου τη θεμελιώδη συχνότητα του ήχου
που παράγεται από την ταλάντωση της χορδής. Στη συνέχεια επαναλαμβάνει την
ταλάντωση της ίδιας χορδής σε μικρότερο μήκος της, πατώντας την σε διάφορα
σημεία της με δάκτυλο του αριστερού χεριού της όπως δείχνει το σχήμα (ii).

χορδή

(i)
χορδή

δάκτυλο

(ii)

Η μαθήτρια χαράσσει τη γραφική παράσταση της θεμελιώδους συχνότητας f0 του
ήχου, σε συνάρτηση με το μήκος L της χορδής που ταλαντώνεται. Η εξίσωση της
.

θεμελιώδης συχνότητα (Hz)

καμπύλης της γραφικής παράστασης είναι

170
150
130
110

90
70
0,30

0,35

0,40

0,45

0,50
μήκος (m)
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0,55

0,60

0,65

0,70

(α) Να αποδείξετε ότι η θεμελιώδης συχνότητα του ήχου που παράγεται σε κάθε
περίπτωση δίνεται από τη σχέση:

όπου υ είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στη χορδή.
(2 μονάδες)
(β) Να δείξετε ότι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στη χορδή είναι 106,4 m/s.
(1 μονάδα)
(γ) Να υπολογίσετε την τάση της χορδής η οποία έχει γραμμική πυκνότητα
7,4x10-3 kg/m.
(2 μονάδες)
(δ) Να εξηγήσετε γιατί η γραφική παράσταση θα μετατοπιστεί προς τα πάνω σε
μεγαλύτερες συχνότητες όταν αυξηθεί η τάση με την οποία τεντώνεται η
χορδή.
(2 μονάδες)
(ε) Τραβώντας την ελεύθερη χορδή και ακουμπώντας την ταυτόχρονα ελαφρά με
το δάκτυλο του αριστερού χεριού στο μέσο της, η μαθήτρια τη βλέπει να
ταλαντώνεται όπως στο σχήμα.

Να αντλήσετε πληροφορία από τη γραφική παράσταση για να υπολογίσετε τη
συχνότητα του ήχου που παράγεται στην περίπτωση αυτή.
(3 μονάδες)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Ακολουθεί τυπολόγιο
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – 6ωρο
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
Μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας κοντά στην
g = 9,81 m/s2
επιφάνεια της Γης
Φορτίο ηλεκτρονίου
qe = - 1,6x10-19 C
Φορτίο πρωτονίου
qp = +1,6x10-19 C
Μάζα ηλεκτρονίου
me = 9,1x10-31 kg
Μάζα πρωτονίου
mp = 1,673x10-27 kg
Μάζα νετρονίου
mn = 1,675x10-27 kg
Ταχύτητα του φωτός στο κενό
c = 3,0x108 m/s
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Εμβαδόν Κύκλου
A = πr2
Περίμετρος Κύκλου
C = 2πr
Εμβαδόν Επιφάνειας Σφαίρας
Α = 4πr2

4 3
r
3

Όγκος Σφαίρας

V 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έργο σταθερής δύναμης

W = F.s.συνθ

Ισχύς

P

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ
Σχέση γωνιακής και γραμμικής ταχύτητας

υ = ω.r

Σχέση περιόδου και γωνιακής ταχύτητας



W
t
2


ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

dq
dt
V
R
I
P  IV
I

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
Αντίσταση αγωγού

Ηλεκτρική ισχύς
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.
Ορμή σωματιδίου

p  m

Κέντρο μάζας συστήματος σωματιδίων σε μια διάσταση

x 

Ορμή συστήματος σωματιδίων

p   p1  p 2  ...  p k  M  .  .

Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα

F

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Ροπή αδράνειας σωματιδίου

Ι = mr2

Ροπή αδράνειας στερεού σώματος

I   mi ri 2

Στροφορμή σωματιδίου

L = m.υ.r = m.ω.r2 , L = I.ω

Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής

E ( ) 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Νόμος του Hooke

F = k (Δx)

Δυναμική ενέργεια ελατηρίου

E

m1 x1  m2 x2  ..mn xn
m1  m2  ...mn

dp
dt
n

1
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2

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Ταχύτητα

   y02  y 2

Επιτάχυνση

α = - ω2.y

Ενέργεια Αρμονικού Ταλαντωτή

E

Σταθερά ταλάντωσης
ΚΥΜΑΤΑ
Ταχύτητα διάδοσης κύματος

D = m.ω2

Εξίσωση τρέχοντος αρμονικού κύματος

   0 2 (  )
 
D
S

F


400nm    750nm
2x
2t
2x
2t
, ή y  2 y 0
y  2 y 0



T

T

Απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών κροσσών συμβολής
Ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιου κύματος κατά μήκος
τεντωμένης χορδής
Μήκος κύματος ορατού φωτός
Εξίσωση στάσιμου κύματος

1
Dy02
2

  . f
t

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε ρευματοφόρο αγωγό
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε κινούμενο ηλεκτρικό
φορτίο
Μαγνητική ροή

F  BIL
F  Bq
  S
V
E
x
d
   N
dt

Ένταση ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου
Νόμος του Faraday

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου

17
227

x

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (39)
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες.
∆ομή εξεταστικού δοκιμίου και βαθμολογία:
ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από έξι θέματα των 5 μονάδων
ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από πέντε θέματα των 6 μονάδων
ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από τέσσερα θέματα των 10 μονάδων
Γενικές παρατηρήσεις:
 Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε όλα τα θέματα.
 Τα θέματα θα εξετάζουν τόσο την κατανόηση και γνώση της εξεταστέας ύλης όσο και τις
πρακτικές της εφαρμογές.
 Επειδή η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει ενότητες που στηρίζονται σε γνώσεις που διδάσκονται
σε προηγούμενες τάξεις, οι βασικές αυτές γνώσεις θα θεωρηθούν γνωστές έστω και αν δεν
αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη.
 Οι μαθητές να έχουν μαζί τους Μολύβια (HB, 2H) γεωμετρικά όργανα (τρίγωνα, χάρακα,
διαβήτη, μοιρογνωμόνιο) και μη προγραμματιζόμενη υπολογιστική μηχανή.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Α: Ο Άνθρωπος ως Σχεδιαστής και Καταναλωτής.
1. Εργονομία
α) Εξέλιξη της εργονομίας και η σημασία της στο σχεδιασμό τεχνολογικών προϊόντων.
β) Παράμετροι αλληλεπίδρασης ανθρώπων (χρήστη) και περιβάλλοντος και η σημασία τους στο
σχεδιασμό τεχνολογικών προϊόντων, χώρων και εξοπλισμού.
γ) Ανθρώπινα χαρακτηριστικά και εργονομία.
δ) Ανθρωπομετρία και εργονομικός σχεδιασμός.
ε) Εφαρμογές και λύση προβλημάτων σχετικών με την εργονομία και τα ανθρώπινα
χαρακτηριστικά.
2.
α)
β)
γ)
δ)
ε)
Β:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)
θ)
ι)

Τεχνικό Σχέδιο.
Χρήση των κατάλληλων οργάνων για σχεδίαση.
Χρησιμοποίηση της κλίμακας στη σχεδίαση.
Σχεδίαση τρισδιάστατου αντικειμένου σε ορθογραφική προβολή.
Σχεδίαση αντικειμένου με επίπεδες επιφάνειες σε πλάγια ή ισομετρική προβολή με δεδομένη
την ορθογραφική προβολή.
Τοποθέτηση διαστάσεων.
Κατασκευές και Αντοχή Υλικών
Είδη κατασκευών.
Φορτία, φόρτιση και διάφορα είδη καταπονήσεων στις κατασκευές. Συντελεστής ασφαλείας.
∆υνάμεις στις κατασκευές, ανάλυση και σύνθεση δυνάμεων, ισορροπία δυνάμεων,
υπολογισμός συνισταμένης και ισορροπούσας δύναμης με τη γραφική και αναλυτική μέθοδο.
Ροπή δύναμης.
Τάση, επιμήκυνση και ανηγμένη μήκυνση.
Αντοχή υλικών σε δοκιμές εφελκυσμού, θλίψης, στρέψης, διάτμησης και κάμψης.
Ελαστικότητα, Νόμος του Hooke, τυπική καμπύλη σ, ε δοκιμίου χάλυβα που υφίσταται
εφελκυσμό.
Είδη στηρίξεων στις κατασκευές, εφαρμογή των συνθηκών ισορροπίας για υπολογισμό
αντιδράσεων.
∆ικτυώματα, ορισμός και χαρακτηριστικά των επίπεδων δικτυωμάτων, υπολογισμοί
δυνάμεων στις ράβδους επίπεδων δικτυωμάτων με την αναλυτική μέθοδο.
Εφαρμογές και λύση προβλημάτων σχετικών με την αντοχή υλικών και τις κατασκευές.
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Γ: Ηλεκτρικές μηχανές-Μετασχηματισμός και Ανόρθωση Ηλεκτρικού Ρεύματος.
α) Συνεχές και Εναλλασσόμενο ρεύμα, γραφικές παραστάσεις τάσης και έντασης ηλεκτρικού
ρεύματος, πλεονεκτήματα (συνεχούς – εναλλασσόμενου ρεύματος).
β) Ηλεκτρικές μηχανές γενικά, γεννήτριες Σ.Ρ. και Ε.Ρ., αρχή λειτουργίας, βασικά
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τάσης και παραγόμενου
ηλεκτρικού ρεύματος , ισχύς, απώλειες και απόδοση.
γ) Ηλεκτρικοί κινητήρες Σ.Ρ. και Ε.Ρ., αρχή λειτουργίας, ισχύς, απώλειες και απόδοση.
δ) Μετασχηματιστές, κατασκευή και αρχή λειτουργίας, λειτουργία σε κενό και σε φορτίο, χρήση
και εφαρμογές, ισχύς, απώλειες και απόδοση.
ε) Ανορθωτές γενικά, απλή ανόρθωση, πλήρης ανόρθωση με τη χρήση μετασχηματιστή
μεσαίας λήψης, πλήρης ανόρθωση με τη χρήση γέφυρας, εξομάλυνση ανορθωμένης τάσης,
σχετικές γραφικές παραστάσεις, τροφοδοτικό.
στ) Εφαρμογές και λύση προβλημάτων σχετικών με τους ηλεκτρικούς κινητήρες, γεννήτριες και
μετασχηματιστές.
∆: Συστήματα Ελέγχου.
1. Πνευματικά.
α) Αναγνώριση και χρήση συμβόλων πνευματικών εξαρτημάτων στο σχεδιασμό πνευματικών
συστημάτων.
β) Ημιαυτόματα και αυτόματα πνευματικά συστήματα γενικά, χρήση εμβόλου κυλίνδρου, οπών
διαρροής, κυκλωμάτων επιβράδυνσης και ανιχνευτών πίεσης στο σχεδιασμό ημιαυτομάτων ή
αυτομάτων πνευματικών συστημάτων. Μειονεκτήματα μεθόδων.
γ) Παράλληλη λειτουργία κυλίνδρων.
δ) Συστήματα ακολουθίας. Ακολουθία start – stop και συνεχής. Χρήση πνευματικών
κυκλωμάτων (π.χ. επιβράδυνσης και με χρήση εκκεντροφόρου άξονα) για τη δημιουργία
ακολουθίας. Εφαρμογές και περιορισμοί ακολουθιών.
ε) Ηλεκτροπνευματικά συστήματα, σωληνοειδείς βαλβίδες και χρήση τους σε μηχανικά,
ημιαυτόματα και αυτόματα πνευματικά κυκλώματα.
στ) Εφαρμογές, λύση προβλημάτων και σχεδίαση συστημάτων που χρησιμοποιούν ημιαυτόματα
και αυτόματα πνευματικά, ηλεκτροπνευματικά κυκλώματα και ακολουθίες.
2. Τελεστικός ενισχυτής.
α) Γενικά χαρακτηριστικά και κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τελεστικών ενισχυτών, χρήση
τελεστικών ενισχυτών, διάταξη και λειτουργία ακροδεκτών τελεστικού μΑ741 και σύμβολο
τελεστικού ενισχυτή.
β) Οι τρεις βασικές συνδεσμολογίες του τελεστικού ενισχυτή.
γ) Συνδεσμολογία τελεστικού ενισχυτή ως συγκριτή, θεμελιώδης σχέση Uout=Α(U2-U1), απολαβή
Α τελεστικού ενισχυτή, κυκλώματα συγκριτών με μονή και διπλή τροφοδοσία, πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα συνδεσμολογιών.
δ) Συνδεσμολογία αναστρέφοντος ενισχυτή, υπολογισμοί με τη σχέση G=Uout/Uin=-Rf/Rin.
Γραφική παράσταση εξόδου σε σχέση με την είσοδο.
ε) Συνδεσμολογία μη αναστρέφοντος ενισχυτή, υπολογισμοί με τη σχέση G=Uout/Uin=1+R2/R1.
Γραφική παράσταση εξόδου σε σχέση με την είσοδο. Ακόλουθος τάσης.
στ) Εφαρμογές, λύση προβλημάτων και σχεδίαση κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν τις τρεις
βασικές συνδεσμολογίες του τελεστικού ενισχυτή.
3. Ηλεκτρονική Μνήμη και Μικροελεγκτές.
α) Ηλεκτρονική μνήμη γενικά, είδη ηλεκτρονικής μνήμης, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές
και μικροελεγκτές.
β) Ο μικροελεγκτής PICΑΧΕ-18Μ2 και τα κύρια χαρακτηριστικά του.
γ) Η διάταξη και η λειτουργία των ακροδεκτών του μικροελεγκτή PICΑΧΕ-18Μ2, σύμφωνα μόνο
με τη διαμόρφωση που χρησιμοποιείται στη λύση των προβλημάτων της ενότητας, καθώς και
στον προγραμματισμό του στα εργαστήρια του μαθήματος.
δ) Συνδεσμολογία τροφοδοσίας του μικροελεγκτή PICΑΧΕ-18Μ2.
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ε)

Σύνδεση εξαρτημάτων εισόδου στις ψηφιακές ή/και αναλογικές εισόδους του μικροελεγκτή
PICAXE-18M2.
στ) Σύνδεση εξαρτημάτων εξόδου στις εξόδους του μικροελεγκτή PICΑΧΕ-18Μ2.
ζ) Σύνδεση του ολοκληρωμένου κυκλώματος οδήγησης μικροκινητήρων L293D (για αντιστροφή
της φοράς περιστροφής των κινητήρων) στο επίπεδο/βάθος μόνο, που περιγράφεται στο
αντίστοιχο κεφάλαιο και στα προβλήματα της ενότητας.
η) Ετοιμασία διαγραμμάτων ροής με τη χρήση του προγράμματος logicator (εντολές: start, stop,
outputs, wait, sound, motor, decision, compare, procedure, gosub/do procedure, return).
θ) Εφαρμογές, λύση προβλημάτων, σχεδίαση και ερμηνεία διαγραμμάτων ροής και
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που βασίζονται στο μικροελεγκτή PICAXE-18M2.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 05 Ιουνίου 2014
08:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14)
ΣΕΛΙ∆ΕΣ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ, ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΥΟ (2) ΣΕΛΙ∆ΕΣ.
Το δοκίμιο συνοδεύεται από πέντε (5) σελίδες συμπλήρωσης, οι οποίες με την
παράδοση του γραπτού να επισυναφθούν με συνδετήρα στο πίσω εξώφυλλο του
τετραδίου, από τη μέσα πλευρά.
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 6 θέματα. Να απαντήσετε και στα 6 θέματα.
Το κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες.
ΘΕΜΑ 1
Οι σχεδιαστές προϊόντων και συστημάτων λαμβάνουν υπόψη το μέσο
άνθρωπο για να δώσουν σωστές εργονομικές προτάσεις στους σχεδιασμούς
τους.
Στην Eικόνα 1α φαίνεται μια μηχανή “αυτόματος
πωλητής καφέ” η οποία διαθέτει:
 φωτιζόμενη οθόνη με οδηγίες χρήσης της
μηχανής,
 πλήκτρα για την επιλογή του είδους του καφέ,
 κερματοδέκτη,
 θυρίδα παραλαβής του καφέ.
(α) Να αναφέρετε σε συντομία την έννοια του όρου
“μέσος άνθρωπος” στην ανθρωπομετρία.
(Μονάδες 2)
(β) Να αναφέρετε δύο ανθρώπινα χαρακτηριστικά που
λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό της μηχανής
πώλησης καφέ. Να δικαιολογήσετε σε συντομία την
απάντησή σας.
(Μονάδες 2)
Εικόνα 1α
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(γ) Να αναφέρετε μια παράμετρο αλληλεπίδρασης χρήστη-περιβάλλοντος που
λήφθηκε υπόψη κατά το σχεδιασμό της μηχανής πώλησης καφέ.
(Μονάδα 1)
ΘΕΜΑ 2
Στην Εικόνα 2α φαίνεται μια φωλιά πουλιού και
στην Εικόνα 2β το εθνικό στάδιο του Πεκίνου, το
οποίο φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς αγώνες του
2008 και είναι γνωστό ως “η φωλιά του πουλιού”.
Εικόνα 2α
Εικόνα2β

(α) Λαμβάνοντας υπόψη τα δύο αυτά παραδείγματα να κατατάξετε τις
κατασκευές στις δύο μεγάλες τους κατηγορίες.
(Μονάδες 2)
(β) Στην Εικόνα 2γ φαίνεται ένα δίζυγο. Το βάρος του αθλητή ως φορτίο στο
δίζυγο καταπονεί τα διάφορα κατασκευαστικά του στοιχεία.
Να αναφέρετε το είδος της καταπόνησης
που αναπτύσσεται:

Συρματόσχοινο

I.
II.

∆οκός

Εικόνα 2γ

στη δοκό (οριζόντιο στοιχείο),
στο συρματόσχοινο.
(Μονάδες 2)

(γ) Να δώσετε ένα χαρακτηρισμό για το
φορτίο του αθλητή στο δίζυγο ενώ
γυρνάει στη δοκό και αλλάζει θέση από τη
μια δοκό στην άλλη.
(Μονάδα 1)
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ΘΕΜΑ 3
Οι γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος χωρίζονται
σε δυο τύπους ανάλογα με το είδος του
ηλεκτρικού ρεύματος που παράγουν.
(α) Να ονομάσετε τον τύπο γεννήτριας του
Σχήματος 1.1.
(Μονάδα 1)
(β) Να αναφέρετε τη βασική κατασκευαστική
διαφορά της γεννήτριας που φαίνεται στο
Σχήμα 1.1 σε σχέση με τον άλλο τύπο
γεννήτριας.
(Μονάδα 1)
(γ) Να σχεδιάσετε την κυματομορφή της τάσης
σε σχέση με το χρόνο, που παράγει η γεννήτρια που
φαίνεται στο Σχήμα 1.1.
(Μονάδες 1,5)

Σχήμα 1.1

(δ) Αν η τάση που παράγει η γεννήτρια δίνεται από τη σχέση U = 170ημωt να
υπολογίσετε την ενεργό τιμή της τάσης.
(Μονάδες 1,5)
ΘΕΜΑ 4
Στο Σχήμα 2.1 παρουσιάζεται ένα κύκλωμα Τελεστικού Ενισχυτή και η
κυματομορφή της τάσης εισόδου του (Uin) για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.

Σχήμα 2.1

(α) Να κατονομάσετε τη συγκεκριμένη συνδεσμολογία του τελεστικού ενισχυτή.
(Μονάδα 1)
(β) Να υπολογίσετε την ενίσχυση τάσης του κυκλώματος.
(Μονάδα 1)
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(γ) Να σχεδιάσετε την κυματομορφή της τάσης εξόδου (Uout) για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
(Μονάδες 3)
Σημ.: Η συμπλήρωση της κυματομορφής της τάσης εξόδου (Uout) να γίνει στις
σελίδες συμπλήρωσης που σας δόθηκαν (ΘΕΜΑ 4(γ))

ΘΕΜΑ 5
∆ίνεται το πιο κάτω ηλεκτροπνευματικό κύκλωμα (Σχ. 3.1).

Χ

Σχήμα 3.1

(α) Να κατονομάσετε τα εξαρτήματα Α και Β.
(Μονάδα 1)
(β) Να αναφέρετε δυο πλεονεκτήματα των ηλεκτροπνευματικών κυκλωμάτων
έναντι των πνευματικών.
(Μονάδα 1)
(γ) Να αναφέρετε τη διαφορά που θα επιφέρει στη λειτουργία του εμβόλου του
κυλίνδρου του κυκλώματος (Σχ. 3.1) η μετακίνηση του μαγνητικού διακόπτη
RS1 αριστερότερα στη θέση Χ.
(Μονάδες 1,5)
(δ) Να αναφέρετε τη βασική διαφορά που υπάρχει ως προς τη λειτουργία του
εξαρτήματος Β του Σχήματος 3.1 και του πιο κάτω εξαρτήματος Γ.
(Μονάδες 1,5)
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ΘΕΜΑ 6
Ο μικροελεγκτής PICAXE-18M2 περιέχει μνήμη δεδομένων 256 bytes RAM και
256 bytes EEPROM και μνήμη προγραμματισμού 2048 bytes flash memory.
(α) Να αναφέρετε δυο χαρακτηριστικά της μνήμης RAM.
(Μονάδες 2)
(β) Να αναφέρετε τη διαφορά της flash memory από την EEPROM.
(Μονάδα 1)
(γ) Να αναφέρετε δυο λόγους για τους οποίους η ηλεκτρονική μνήμη έχει
εκτοπίσει τα τελευταία χρόνια τη μαγνητική μνήμη.
(Μονάδες 2)
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 5 θέματα. Να απαντήσετε και στα 5 θέματα.
Το κάθε θέμα βαθμολογείται με 6 μονάδες.
ΘΕΜΑ 7
Το πιο κάτω στερεό αντικείμενο (Σχήμα 4.1) είναι σχεδιασμένο σε ισομετρική
προβολή. Να το σχεδιάσετε σε ορθογραφική προβολή (μέθοδος πρώτης
δίεδρης γωνίας), σε κλίμακα 1:1, χωρίς να τοποθετήσετε διαστάσεις στο
σχέδιο. Οι διαστάσεις που δίνονται είναι όλες σε χιλιοστά (mm). Η πρόσοψη
σημειώνεται με βέλος.
(Μονάδες 6)

Σχήμα 4.1
ΠΡΟΣΟΨΗ

Σημ.: Το σχέδιο να γίνει µε μολύβι στο τετραγωνισμένο χαρτί του τετραδίου σας.
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ΘΕΜΑ 8
Στην Εικόνα 3α φαίνεται μια γερανογέφυρα
η οποία χρησιμοποιείται για τη φόρτωση
και εκφόρτωση φορτίων σε εργοστάσιο.

Συρματόσχοινο

(α) Το φορτίο το οποίο χειρίζεται στην
Εικόνα 3α ο εργάτης έχει βάρος 8 kN.
Το συρματόσχοινο που το συγκρατεί έχει:
 διάμετρο 8 mm,
 μέτρο ελαστικότητας 200 kN/mm2,
 μήκος 1,5 m.
Για το συρματόσχοινο να υπολογίσετε:
I.

την τάση εφελκυσμού,
(Μονάδες 1,5)

II.

την ανηγμένη μήκυνση,
(Μονάδες 1,5)

III.

Εικόνα 3α

την επιμήκυνση.
(Μονάδες 1,5)

Τάση σ

Συρματόσχοινο Α
Συρματόσχοινο Β
Συρματόσχοινο Γ

Ανηγμένη μήκυνση ε

(β) Στο Σχήμα 5.1 φαίνεται η
γραφική παράσταση της τάσης “σ”
σε σχέση με την ανηγμένη μήκυνση
“ε”, για τρία συρματόσχοινα
κατασκευασμένα από διαφορετικό
τύπο χάλυβα.
Να καθορίσετε το συρματόσχοινο με
το μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας
δικαιολογώντας την απάντησή σας.
(Μονάδες 1,5)

Σχήμα 5.1

ΘΕΜΑ 9
Σε ένα απομακρυσμένο αναμεταδότη εκπομπής τηλεοπτικού σήματος
πρόκειται να εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισμός που βελτιώνει την ποιότητα του
τηλεοπτικού σήματος. Ο εξοπλισμός έχει τάση λειτουργίας 110 V (a.c.) και
απορροφά ηλεκτρική ισχύ 1,1 kW.
Για την τροφοδοσία του εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί γεννήτρια
εναλλασσόμενου ρεύματος η οποία θα περιστρέφεται από έναν
πετρελαιοκινητήρα. Η γεννήτρια παράγει ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 240 V (a.c.).
και έχει βαθμό απόδοσης 0,80.
Ένας μετασχηματιστής 240 V/ 110 V με βαθμό απόδοσης 0,93 θα
χρησιμοποιηθεί για να συνδεθεί με ασφάλεια ο εξοπλισμός στη γεννήτρια
ηλεκτρικού ρεύματος.
6
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Αν ο συντελεστής ισχύος είναι ίσος με 0,84 (είναι ίδιος στο πρωτεύον και στο
δευτερεύον πηνίο του μετασχηματιστή) να υπολογίσετε:
(α) Το ηλεκτρικό ρεύμα στο δευτερεύον πηνίο του μετασχηματιστή.
(Μονάδα 1)
(β) Το ηλεκτρικό ρεύμα στο πρωτεύον πηνίο του μετασχηματιστή.
(Μονάδες 2)
(γ) Τις απώλειες ισχύος του μετασχηματιστή.
(Μονάδα 1)
(δ) Στο χώρο υπάρχουν διαθέσιμοι δυο πετρελαιοκινητήρες, ο “Α” με
ονομαστική ισχύ 1200 W και ο “Β” με ονομαστική ισχύ 1800 W. Να αναφέρετε
ποιος από τους δυο κινητήρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει την
απαραίτητη κινητική ισχύ στον άξονα της γεννήτριας, έτσι ώστε να λειτουργεί
σωστά ο ειδικός εξοπλισμός. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 2)
ΘΕΜΑ 10
Στο Σχήμα 6.1 παρουσιάζεται ένα πνευματικό κύκλωμα ελέγχου ακολουθίας.

Σχήμα 6.1

(α) Να κατονομάσετε τη μέθοδο (τον τρόπο) που χρησιμοποιείται για την επίτευξη
της πιο πάνω ακολουθίας.
(Μονάδες 1,5)
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(β) Μελετώντας το κύκλωμα (Σχ. 6.1) να καταγράψετε τη σειρά λειτουργίας
(ακολουθία) των εμβόλων των κυλίνδρων.
(Μονάδες 1,5)
(γ) Να αναφέρετε μία άλλη μέθοδο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την
επίτευξη της πιο πάνω ακολουθίας.
(Μονάδα 1)
(δ) Να αναφέρετε δύο (2) τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί ακολουθία
με σειρά: start, Α+, Β+, Β-, Α-, stop.
(Μονάδες 2)
ΘΕΜΑ 11
Στο Σχήμα 7.1 φαίνεται ένα διάγραμμα ροής που ετοιμάστηκε στο πρόγραμμα
“Logicator” για να φορτωθεί στο μικροελεγκτή PICAXE-18M2. Ο συγκεκριμένος
μικροελεγκτής χρησιμοποιείται για να ελέγχει τη λειτουργία ενός οικιακού
ψυγείου (άνοιγμα και κλείσιμο πόρτας – θερμοκρασία ψυγείου).
(α) Αφού λάβετε υπόψη τον πίνακα
κωδικοποίησης που φαίνεται πιο κάτω
να περιγράψετε τη λειτουργία του
διαγράμματος ροής (Σχ. 7.1) κάνοντας
αναφορά σε όλες τις εντολές.
(Μονάδες 3)
Τ

Θερμοκρασία μέσα στο
ψυγείο – βαθμοί Κελσίου

MS

Μικροδιακόπτης
στην πόρτα

Buzzer

Βομβητής

Σχήμα 7.1

(β) Να κατονομάσετε τις εντολές του
λογισμικού Logicator που
χρησιμοποιήθηκαν στο λογικό διάγραμμα στα
σημεία “Α” και “Β” (Σχ. 7.1) και να εξηγήσετε
τη διαφορά τους.
(Μονάδες 1,5)
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(γ) Στο Σχήμα 7.2 φαίνεται η κάτοψη του
μικροελεγκτή PICAXE-18M2.
Να αναφέρετε δύο (2) πιθανούς
ακροδέκτες του μικροελεγκτή στους
οποίους μπορεί να συνδεθεί αντίστοιχα το
κάθε ένα από τα εξαρτήματα που
αναφέρονται στις εντολές “Α” και “Β”.
(Μονάδες 1,5)
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Σχήμα 7.2

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από 4 θέματα. Να απαντήσετε και στα 4 θέματα.
Το κάθε θέμα βαθμολογείται με 10 μονάδες.
ΘΕΜΑ 12
Στο Σχήμα 8.1 φαίνεται ένα δικτύωμα το οποίο αποτελείται από πέντε ράβδους
και στηρίζεται στα σημεία Α και ∆. Στον κόμβο Γ εφαρμόζεται κατακόρυφο
φορτίο 25 kN και στον κόμβο Β οριζόντιο φορτίο 10 kN.

Σχήμα 8.1

Αφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας το Σχήμα 8.1 με όλες τις πληροφορίες που
δίνονται, να απαντήσετε στα πιο κάτω:
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(α) Να αποδείξετε ότι το δικτύωμα είναι στατικά ορισμένο.
(Μονάδα 0,5)
(β) Να κατονομάσετε τα είδη των στηρίξεων στα σημεία Α και ∆.
(Μονάδα 1)
(γ) Να υπολογίσετε τις αντιδράσεις στα σημεία στήριξης Α και ∆.
(Μονάδες 2,5)
(δ) Να υπολογίσετε τις εσωτερικές δυνάμεις στις ράβδους (ΑΓ), (ΑΒ), (∆Γ) και
(∆Β) του δικτυώματος και να χαρακτηρίσετε το είδος της καταπόνησης που
δέχεται η καθεμιά από αυτές.
(Μονάδες 4)
(ε) Αν το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του δικτυώματος έχει
σμεγ= 500 Ν/mm2 να υπολογίσετε το εμβαδό διατομής της ράβδου ΑΒ έτσι
ώστε να επιτευχθεί συντελεστής ασφάλειας 4.
(Μονάδες 2)
ΘΕΜΑ 13
Ένας μαθητής που ασχολείται με την πτήση
τηλεκατευθυνόμενων μοντέλων επινόησε ένα
αισθητήρα που να δίνει μια ένδειξη για την
ένταση του ανέμου.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.1 ο αισθητήρας
αποτελείται από ένα ακίνητο μέρος (Α) και ένα
κινητό μέρος (Β) το οποίο ανυψώνεται ανάλογα
με την ένταση του ανέμου. Ένας μεταβλητός
αντιστάτης (Γ) έχει τοποθετηθεί σε σημείο όπου
το περιστρεφόμενο μέρος του (∆) να είναι ο
άξονας περιστροφής του μέρους (Β). ∆ηλαδή,
όσο περισσότερο φυσά τόσο περισσότερο μεγαλώνει η γωνία φ
περιστρέφοντας το (∆) το οποίο μεταβάλλει την αντίσταση του μεταβλητού
αντιστάτη RVR.

Γ

∆

Α
Β
Σχήμα 9.1
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Για να γίνει ακόμα πιο σαφής η λειτουργία του αισθητήρα ο μαθητής μετά από
μετρήσεις έκανε τον πιο κάτω πίνακα:
Ένταση Ανέμου

Γωνία ανύψωσης
φ

Αντίσταση
Μεταβλητού Αντιστάτη (RVR)

0 Μποφόρ
1 Μποφόρ
2 Μποφόρ
3 Μποφόρ
4 Μποφόρ
5 Μποφόρ
6 Μποφόρ

18
29ο
38ο
ο
51
59ο
68ο
ο
77

90 kΩ
53 kΩ
39 kΩ
27 kΩ
7 kΩ
1,8 kΩ
500 Ω

ο

Ο μαθητής θέλει να φτιάξει ένα κύκλωμα που να εκμεταλλεύεται αυτή τη
λειτουργία του αισθητήρα και να τον προειδοποιεί όταν η ένταση του ανέμου
ξεπερνά τα 3 Μποφόρ, που είναι και το όριο που έχει θέσει για την ασφαλή
πτήση του μοντέλου του.
(α) Να μελετήσετε το πιο κάτω ημιτελές κύκλωμα με τελεστικό ενισχυτή
(Σχ. 9.2) και να απαντήσετε δικαιολογώντας την απάντησή σας αν αυτός
τροφοδοτείται με μονή ή διπλή τροφοδοσία.
(Μονάδα 1)

Σχήμα 9.2

(β) Να συμπληρώσετε το ημιτελές κύκλωμα και να προσθέσετε τα πιο κάτω
εξαρτήματα ώστε το κύκλωμα να λειτουργεί ως εξής: Όταν η πτήση επιτρέπεται
(η ένταση του ανέμου είναι μικρότερη από 3 Μποφόρ) τότε πρέπει να ανάβει
μια πράσινη δίοδος φωτοεκπομπής (LED Πράσινη). Αν η ένταση του ανέμου
είναι μεγαλύτερη από 3 Μποφόρ τότε πρέπει να ανάβει μια κόκκινη δίοδος
φωτοεκπομπής (LED Κόκκινη).
(Μονάδες 5)

Σημ.: Η συμπλήρωση του κυκλώματος να γίνει στις σελίδες
συμπλήρωσης που σας δόθηκαν (ΘΕΜΑ 13(β))

(γ) Να υπολογίσετε την τιμή της αντίστασης του αντιστάτη R2 ώστε το
κύκλωμα να λειτουργεί όπως περιγράφεται πιο πάνω.
(Μονάδες 4)
11
241

ΘΕΜΑ 14
Το ημιτελές πνευματικό κύκλωμα που παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.1
χρησιμοποιείται σε μια βιοτεχνία για να συμπιέζει το αντικείμενο “Α” μέσα στο
αντικείμενο “Β”.
Η διαδικασία ξεκινά μόνο όταν ο χειρίστης τοποθετήσει το αντικείμενο “Β” στην
ειδική βάση - κάτι που πρέπει να ανιχνευθεί από το εξάρτημα Ζ - και ο
χειριστής ενεργοποιήσει το εξάρτημα Π. Τότε το εμβολο του κυλίνδρου Γ
εκτελεί θετική κίνηση και μεταφέρει το αντικείμενο “Α” στη σωστή θέση πάνω
από το αντικείμενο “Β”. Μετά από μικρή χρονική καθυστέρηση το εμβολο του
κυλίνδρου Ε εκτελεί θετική κίνηση και συμπιέζει το αντικείμενο “Α” μέσα στο
“Β”. Στη συνέχεια και πάλι μετά από κάποια χρονική καθυστέρηση το εμβολο
του κυλίνδρου Γ εκτελεί αρνητική κίνηση. Τέλος το εμβολο του κυλίνδρου Ε
εκτελεί αρνητική κίνηση και πάλι μετά από κάποια χρονική καθυστέρηση.

Σχήμα 10.1

(α) Να κατονομάσετε τα εξαρτήματα ∆, Η και Θ.
(Mονάδες 1,5)
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(β) Χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα που δίδονται στο σχήμα μόνο μια φορά,
να συμπληρώσετε το κύκλωμα, έτσι ώστε να λειτουργεί όπως περιγράφεται πιο
πάνω.
(Mονάδες 5)
Σημ.: Η συμπλήρωση του κυκλώματος να γίνει στις σελίδες συμπλήρωσης, που σας
δόθηκαν (ΘΕΜΑ 14 (β)).

(γ) Τα εξαρτήματα Θ, Η και Ζ αποτελούν βασικά εξαρτήματα μιας μεθόδου
αυτοματισμού (ή ακολουθίας). Να κατονομάσετε τη μέθοδο αυτή.
(Mονάδες 1,5)
(δ) Να εξηγήσετε σε συντομία πως θα επηρεαστεί η λειτουργία του πιο πάνω
κυκλώματος αν κάποια ακαθαρσία κλείσει το εξάρτημα Ζ. Να αναφέρετε ένα
άλλο μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου.
(Μονάδες 2)
ΘΕΜΑ 15
Τα νερά της βροχής στην Κύπρο περιέχουν μεγάλη ποσότητα σκόνης. Ο
ιδιοκτήτης μιας πισίνας εγκατέστησε ένα σύστημα το οποίο θα καλύπτει την
πισίνα του όταν βρέχει.
Το σύστημα λειτούργει ως εξής: Ένας κινητήρας που κινεί το κάλυμμα της
πισίνας τίθεται σε λειτουργία και καλύπτει την πισίνα μόνο όταν βρέχει και
όταν ο μονοπολικός διακόπτης SW2 του συστήματος είναι στη θέση ΟΝ
(κλειστός).
∆ύο μικροδιακόπτες που βρίσκονται στις δυο άκρες της πισίνας ανιχνεύουν αν
το κάλυμμα έχει σκεπάσει πλήρως ή καθόλου την πισίνα αντίστοιχα.
Η πισίνα ξεσκεπάζεται αυτόματα όταν σταματήσει να βρέχει ή όταν ο
μονοπολικός διακόπτης SW2 τεθεί στη θέση OFF (ανοικτός). Για όσο χρόνο
λειτουργεί ο κινητήρας και κινεί του κάλυμμα (τόσο προς τη μια όσο και προς
την άλλη κατεύθυνση) ηχεί ένας βομβητής. Μια πράσινη δίοδος
φωτοεκπομπής ανάβει μόνο όταν η πισίνα είναι πλήρως καλυμμένη.
(α) Πιο κάτω φαίνεται η κάτοψη του μικροελεγκτή PICAXE-18M2 με το ημιτελές
κύκλωμα (Σχ. 11.1). Να το συμπληρώσετε, σχεδιάζοντας το υπόλοιπο
κύκλωμα, ώστε αυτό να λειτουργεί δίνοντας λύση στο πιο πάνω πρόβλημα.
(Μονάδες 5)
Σημ.: Η συμπλήρωση του κυκλώματος να γίνει στις σελίδες συμπλήρωσης που σας
δόθηκαν (ΘΕΜΑ 15(α))

(β) Να ετοιμάσετε το διάγραμμα ροής που δίνει λύση στο πιο πάνω πρόβλημα,
χρησιμοποιώντας τις εντολές του λογισμικού Logicator, έτσι ώστε στη συνέχεια
να μπορεί να φορτωθεί στο μικροελεγκτή PICAXE-18M2 και να λειτουργήσει
το σχετικό κύκλωμα.
(Μονάδες 5)
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Σημ: Για την ετοιμασία του διαγράμματος ροής χρησιμοποιήστε μόνο τις εντολές που
χρειάζονται από αυτές που υπάρχουν δίπλα.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ροπή δύναμης

Μ = F·l

Εφελκυστική Τάση,
Θλιπτική Τάση

F
Α
F
τ
Α
Δl
ε
l
σ

∆ιατμητική Τάση
Ανηγμένη μήκυνση
Νόμος του Hooke

σ = ε·Ε

Συνισταμένη δύναμη

R=

Εξίσωση ελέγχου είδους (στατικότητας) δικτυώματος

b + r = 2j

(Fx ) 2  Fy 

2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Στιγμιαία τάση στο εναλλασσόμενο ρεύμα

U = U0·ημφ όπου φ=ω·t

Στιγμιαία ένταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα

I = I0·ημφ

Συχνότητα

f 

Γωνιακή ταχύτητα

ω = 2πf

Ενεργός τιμή της τάσης του εναλλασσομένου
ρεύματος

Uεν 

Ενεργός τιμή της έντασης του εναλλασσομένου
ρεύματος

εν 

Ισχύς (αποδιδόμενη) μονοφασικής γεννήτριας

P =U·I·συνφ

όπου φ=ω·t

1
T

U0
2
I0
2
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Ισχύς (αποδιδόμενη) γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

P = U·I

Ισχύς (αποδιδόμενη) τριφασικής γεννήτριας

P = 3 ·U·I·συνφ

Ισχύς (απορροφούμενη) μονοφασικού κινητήρα

Pεισ =U·I·συνφ

Ισχύς (απορροφούμενη) κινητήρα συνεχούς
ρεύματος

Pεισ =U·I

Βαθμός απόδοσης γεννήτριας ή κινητήρα

η

Ισχύς εισόδου γεννήτριας ή κινητήρα

Ρεισ = P+Pαπ

Ισχύς μονοφασικού μετασχηματιστή

P =U·I·συνφ

Λόγος μετασχηματισμού

λ

P
Ρεισ

U1 N1

U2 N2
U1 N1 I 2
λ


U 2 N 2 I1

Λόγος μετασχηματισμού στους ιδανικούς
μετασχηματιστές

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ
Θεμελιώδης σχέση των τελεστικών ενισχυτών

Uout = A·(U2-U1) = A·Uin

Ενίσχυση τάσης στον αναστρέφοντα ενισχυτή

G

Ενίσχυση τάσης στον μη αναστρέφοντα ενισχυτή

UOUT
RF

RIN
UIN
R2
UOUT
 1
G
UIN
R1

ΓΕΝΙΚΑ

R2
U
R1  R 2
U
R
I
UR 2 

∆ιαιρέτης τάσης
Νόμος του Ωμ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΡΩΣΙΚΑ (41)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
∆ιάρκεια Εξέτασης : Τρεις (3) ώρες και 15 λεπτά
Επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Μέρος I: Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος II: Ενότητες B, Γ, ∆: ∆ύο (2) ώρες και 30 λεπτά.
Μέρος I: 30 λεπτά
Ενότητα Α – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
∆ίνεται στο μαθητή ακουστικό/α κείμενο/α προφορικού λόγου (ομιλίες, συνομιλίες, ανακοινώσεις,
διαφημίσεις, διαλόγους κ.ά.) με στόχο να κατανοήσει τα επί μέρους νοήματα των κειμένων και να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού
τύπου.
(20 μονάδες)

Μέρος II: ∆ύο (2) ώρες και 30 λεπτά.
Ενότητα Β – Παραγωγή γραπτού λόγου
∆ίνονται στους υποψήφιους δύο θέματα και τους ζητείται να συντάξουν δύο ξεχωριστά κείμενα στη
γλώσσα που εξετάζονται.
Το πρώτο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης περίπου 40-60 λέξεων, μπορεί να έχει τη
μορφή σύντομης επιστολής, ανακοίνωσης, διαφήμισης, αγγελίας, οδηγιών, ευχών, μηνύματος
γραπτού ή ηλεκτρονικού, ή και άλλου τύπου κειμένου. (10 μονάδες)
Το δεύτερο κείμενο παραγωγής γραπτού λόγου, έκτασης περίπου 80-100 λέξεων, θα έχει τη μορφή
συνεχούς γραπτού λόγου. (20 μονάδες)
Τα δύο κείμενα θα είναι περιγραφή ή/και διήγηση σε θέματα της καθημερινότητας.
(30 μονάδες)
Ενότητα Γ – Κατανόηση γραπτού λόγου
∆ίνεται στους υποψήφιους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και
άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του
κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου και
διαφόρων τύπων όπως, απαίτησης σύντομης ή εκτεταμένης απάντησης, πολλαπλών επιλογών,
αντιστοίχησης, σωστό/λάθος κ.α.
Για τις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2014, ο αριθμός των κειμένων θα μειωθεί από τέσσερα σε τρία.
Η θεματολογία των κειμένων είναι γενικού ενδιαφέροντος και βασίζεται σε θέματα σχετικά με την
εκπαίδευση, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη
ψυχαγωγία, τις νέες τεχνολογίες, την υγεία, τις διατροφικές και άλλες προσωπικές συνήθειες, το
περιβάλλον, την Ευρώπη και τους πολίτες της κ.ά.
(30 μονάδες)
Ενότητα ∆ – Χρήση της γλώσσας
∆ίνονται δραστηριότητες/ασκήσεις, διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
συμπλήρωση κενών, αντιστοίχηση προτάσεων και τοποθέτηση στη σωστή σειρά προτάσεων ή
λέξεων με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις
μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας κατά τρόπο επικοινωνιακό.
(20 μονάδες)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α2
Ακούω

Κ
Α
Τ
Α
Ν
Ο
Ω


Διαβάζω



Λαμβάνω
μέρος σε μια
συζήτηση

Μ
Ι
Λ
Ω

?
Εκφράζομαι
προφορικά με
συνεχή λόγο


Γ
Ρ
Α
Φ
Ω

Γράφω



Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις εκτός
κειμένου και λέξεις που
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και
αφορούν το άτομό μου, την οικογένειά
μου αγορές, εργασία ή το άμεσο
περιβάλλον μου. Μπορώ επίσης να
κατανοώ το νόημα ενός απλού,
σαφούς και σύντομου μηνύματος.
Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ απλό
και σύντομο κείμενο, να βρίσκω μια
συγκεκριμένη πληροφορία σε
συνοπτικά κείμενα όπως μικρές
αγγελίες, διαφημιστικά φυλλάδια,
καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με
ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων
μέσων μαζικής μεταφοράς. Μπορώ
επίσης να κατανοώ μια σύντομη και
απλή προσωπική επιστολή.
Μπορώ να επικοινωνώ σε
καθημερινές περιστάσεις όπου
χρειάζεται να ανταλλάσσω απλές
πληροφορίες για δραστηριότητες και
θέματα οικεία. Μπορώ να έχω πολύ
σύντομες συνομιλίες, ακόμη και αν σε
γενικές γραμμές δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να παρακολουθήσω μια
συζήτηση.
Μπορώ να χρησιμοποιώ απλές
προτάσεις για να περιγράψω την
οικογένειά μου, τους άλλους
ανθρώπους, την κατάρτισή μου, την
τωρινή ή πρόσφατη επαγγελματική
μου ενασχόληση.
Μπορώ να γράφω σημειώσεις και
μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο.
Μπορώ να γράφω μια πολύ απλή
προσωπική επιστολή όπως για
παράδειγμα για να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου σε κάποιον.

© Συμβούλιο της Ευρώπης: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις
γλώσσες (ΚΕΠΑ)
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………….…… ΚΩ∆. ΥΠΟΨ.: ……………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………..………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: …………….…ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: …..….
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ……………………………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:
:

Ρωσικά
3 Ιουνίου 2014

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙ∆ΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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АУДИРОВАНИЕ

(20 БАЛЛОВ)

Вы прослушаете три разных текста.
1) На каждый текст у Вас будет одна минута, чтобы
прочитать задания.
2) Вы прослушаете каждый текст первый раз. У Вас
будет одна минута, чтобы выполнить задания.
3) Вы прослушаете каждый текст второй раз. У Вас будет
одна минута, чтобы проверить свои ответы.

ТЕКСТ 1

(5 БАЛЛОВ)

Прослушайте высказывания. Выберите из трёх вариантов (А, Б, В) тот,
который соответствует высказыванию.
(5Х1 = 5 баллов)
1. Его друг...
А) родился во Франции.
Б) любит Францию.
В) был во Франции.





2. Вадим...
А) не может читать на английском языке.
Б) хорошо знает английский язык.
В) не любит английский язык.





3. Бабушка...
А) всегда готовит вкусные салаты.
Б) вчера приготовила вкусный салат.
В) купила вкусный салат.





4. На этом автобусе...
А) нельзя ехать в университет.
Б) можно поехать в центр.
В) можно доехать до университета.





5. Зоя ...
А) поедет на экскурсию в субботу.
Б) узнала, что экскурсии не будет.
В) точно не знает, когда будет экскурсия.




Источник записи www.youtube.com

1
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(5 БАЛЛОВ)

ТЕКСТ 2

Прослушайте диалог. Укажите что правильно и что неправильно.
(5Х1 = 5 баллов)
правильно
1.

Виктор пригласил Антона на день
рождения.

2.

Антон хочет подарить маме духи и
конфеты.

3.

Антон решил подарить маме билеты в
театр.

4.

Около метро находится театр.

5.

Антон поедет в театральную кассу вместе с
Виктором.

неправильно

Источник записи www.youtube.com

2
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(10 БАЛЛОВ)

ТЕКСТ 3

Прослушайте рассказ и выберите из трёх вариантов (А, Б, В) тот, который
соответствует рассказу.
(5Х2 = 10 баллов)
1. Самый главный праздник для Оли это...
А) день рождения

Б) Новый год

В) Рождество

2. На день рождения Оля обычно покупает продукты...
А) с друзьями

Б) с родителями

В) с коллегами

3. Оле на день рождения торт готовит...
А) дедушка

Б) бабушка

В) подруга

4. В этом году Оля праздновала свой день рождения...

А) дома
Б) в ресторане

В) на даче

5. Она праздновала свой день рождения...
А) с родителями

Б) с друзьями

В) с одноклассниками


Источник записи www.youtube.com
КОНЕЦ АУДИРОВАНИЯ

3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Μάθημα: ΡΩΣΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014
8:00 – 11:15

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης.

ЧАСТЬ 2

ПИСЬМО

(30 БАЛЛОВ)

1. Твой друг/твоя подруга пригласил/а тебя на вечеринку.
К сожалению, ты не можешь пойти, потому что у тебя завтра трудный
экзамен. Сообщи ему/ей по электронной почте об этом. Пожелай ему/ей
хорошо провести время. (40–60 слов)
(10 баллов)
2. Твой друг/твоя подруга хочет узнать как ты провёл/провела прошедшие
выходные. Напиши ему/ей письмо и расскажи об этом.
(80 – 100 слов)
(20 баллов)
(ВНИМАНИЕ! Своё имя и свою фамилию не указывать ни в первом ни во втором
сочинении)
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ЧАСТЬ 3

ЧТЕНИЕ

(30 БАЛЛОВ)

Текст A. Прочитайте текст и выполните упражнения.

(15 баллов)

Валентин Юдашкин отмечает 50-летие
14.10.2013

14 октября знаменитый российский модельер Валентин
Юдашкин празднует своё 50-летие.
Валентин Абрамович родился в 1963 году в посёлке
Баковка Московской области. В 1986 году он с
отличием
окончил Московский
индустриальный
техникум.
Свою первую коллекцию дизайнер создал в 1987 году.
Настоящий успех пришёл к Валентину Юдашкину
с коллекцией
«Фаберже», которая была показана в Париже в 1991 году. После показа
этой коллекции дизайнер стал известным не только в России, но и в мире.
Публике очень понравились платья,
которые
похожи
на
знаменитые
ювелирные яйца Фаберже.
В 1997 году Юдашкин открыл свой
первый бутик в Москве. Тогда там была
представлена одежда, а позже —
аксессуары, ювелирные изделия и очки.
С того времени сеть новых бутиков и
новых клиентов со всего мира расширялась с каждым годом.
В период с 2000 по 2012 годы Валентин Юдашкин провел свою
персональную выставку в Историческом музее Москвы, открыл новые
бутики в Милане, Париже и Москве, разработал коллекцию мебели и
предметов для интерьера. В 2008 году Валентин Юдашкин выиграл конкурс
и стал проектировать новую военную форму для Российской Армии,
принял участие в открытии нового Музея Моды Москвы и
подарил ему часть своих коллекций. Сегодня Валентин
Юдашкин продолжает создавать новые коллекции для
собственной марки одежды «Valentin Yudashkin».
Модельер женат. Его супруга Марина Юдашкина
является
топ-менеджером
Дома
моды
«Valentin
Yudashkin». У них есть 22-летняя дочь Галина. Галина,
молодой фотограф, сделала на юбилей папы интересный
подарок , авторскую фотовыставку. Галя фотографирует
все проекты Дома моды «Valentin Yudashkin», участвует в
рекламе, сотрудничает с журналами моды.
По тексту статьи сайта: www.7days.ru
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Упражнение 1.

(5х2=10 баллов)

Выберите правильный вариант.
1. Модельер Валентин Юдашкин родился...
(А) во Франции
(Б) в Италии
(В) в России
2. Российский модельер Валентин Юдашкин стал известным во всём мире
после ...
(А) показа коллекции одежды «Фаберже»
(Б) открытия бутика его одежды в Москве
(В) его персональной выставки в Историческом музее
3. Кроме дизайнерской одежды Валентин Юдашкин ...
(А) открыл новый ресторан и кафе
(Б) создал коллекцию мебели и предметов для интерьера
(В) написал книгу рассказов
4. Марина Юдашкина работает топ- менеджером...
(А) в ресторане
(Б) в музее
(В) в Доме моды «Valentin Yudashkin»
5. У Валентина Юдашкина есть жена...
(А) и дочь
(Б) и сын
(В) и брат
Упражнение 2.

(5х1=5 баллов)

Укажите что правильно (П), а что неправильно (Н).
П
1.

Валентин Юдашкин создал только одну коллекцию
одежды.

2.

В прошлом году Валентину Юдашкину исполнилось 50
лет.

3.

Коллекция одежды называется «Фаберже», потому что
её стиль похож на ювелирные яйца Фаберже.

4.
5.

Н

У Валентина Юдашкина есть бутики по всему миру.
Галина Юдашкина спортсменка.
3
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Б. Прочитайте объявление и выполните задания.

(5 БАЛЛОВ)

Суббота 26 февраля в 21.00 в прямом эфире
программа
«Талисмания. Сочи 2014. Финал.»
Выбираем талисман символ Олимпиады 2014
Ведущий Иван Ургант

В смс – голосовании мог принять участие любой житель России.
По результатам голосования победителями конкурса стали:
Белый мишка, Леопард и Зайка.
Талисманы Игр в Сочи станут символом России для всего мира
на несколько лет и символом целой эпохи для жителей России.
Подробную информацию о ходе конкурса, кандидатах в талисманы Игр в
Сочи и победителях можно узнать на сайте конкурса.
www.talisman.sochi2014.com

Упражнение 1

(5Х1= 5 баллов)

Напишите информацию, которую можно узнать из объявления:
1.

Название программы ………………………………………………………….

2.

Время, телеканал ……………………………………………………………….

3.

Ведущий передачи ………………………………………………………………

4.

Участники голосования …………………………………………………………

5.

Дополнительная информация ………………………………………………...
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В. Прочитайте информацию о ресторанах и выполните задания. (10 БАЛЛОВ)
А.

Выпускной вечер 2014
«Жара в Метелице»

Б.

«Метелица» известный
развлекательный комплекс, который
находится в самом центре Москвы, на
Новом Арбате.
В этот вечер двери легендарной
«Метелицы» будут открыты для
выпускников школ и гостей праздника.
Вас ждет потрясающая шоу-программа,
яркие выступления артистов, веселые
конкурсы, множество развлечений и
приятных сюрпризов.
Приходите, будет интересно!
www.newdosug.ru

Ресторан
«Мамина паста» объявляет

гастрономический конкурс
«СуперБабушка-2013»
8 марта - 28 октября
Ваша бабушка печёт лучший в мире
пирог? Готовит домашнюю колбасу? А
может быть, вы сами уже бабушка - и
хотите поделиться своими кулинарными
секретами?
Присылайте ваши семейные рецепты на
наш сайт - и о них узнает весь мир!
Итоги конкурса подведет жюри. Три
лучших блюда войдут в специальное
меню ресторана, презентация которого
состоится в октябре.
Победителей ждут призы!
www.pasta-mamma.ru

В.

Ресторан «Амбар Холл»

Г.

«Амбар холл» приглашает на новые
бизнес ланчи! Большой выбор блюд и
закусок. Очень вкусно и, как всегда,
душевно. Приятная атмосфера для
деловых встреч. Порадуйте себя
в середине трудового дня.
В ресторане есть бесплатный wi-fi и зал
для курящих.
Ждем вас по адресу: Москва,
ул. Гайдара, 123
Каждый день, кроме воскресенья.
Время: с 12:00 до 16:00
Тел. 98-80-88
www.newkaliningrad.ru

Ресторан «Смайл»

Ресторан «Смайл» приглашает
родителей и детей! Мы проводим
различные праздники: дни рождения,
именины, любые детские праздники.
У нас Вы можете заказать красивый торт,
который понравится вашим детям и их
друзьям.
Каждую субботу мы проводим
тематические вечеринки и детские
спектакли, а каждое воскресенье Вы
можете посетить мастер-класс,
например, приготовить печенье своими
руками.
www.pushkin.ru/spravochnik
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Упражнение 1. Укажите тот ресторан, который соответствует высказыванию.
(10х1=10 баллов)
1.

Бизнесмен Игорь Иванов выбирает ресторан, где есть бесплатный
интернет.

2.

Ученики школы № 138 хотят провести вечеринку выпускников.

3.

Моя бабушка хочет участвовать в конкурсе рецептов.

4.

Ребёнок сам может выбрать торт, который ему понравится.

5.

Наша семья обычно ходит в ресторан, который находится в центре
Москвы.

6.

Любимый ресторан Виктора и Марии не работает по выходным.

7.

Современная молодёжь выбирает ресторан с шоу-программой.

8.

Мои друзья любят посещать мастер-классы.

9.

Иван Петрович приглашает коллег с Кипра на ланч.

10. Ирина любит готовить. Она хочет, чтобы её рецепт вошёл в
специальное меню ресторана.
ЧАСТЬ 4

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

(20 БАЛЛОВ)

Упражнение 1

(10X1=10 баллов)

Выберите правильный вариант.
В субботу Миша ходил __1___ . Там он познакомился ___2___ . Её звали Лена.
Они долго разговаривали, потом пошли гулять __3___ . Когда они гуляли, Таня
рассказала, что учится __4__ . Она мечтает стать __5__ . Таня сказала, что
любит __6__ и часто ходит __7__. Девушка очень понравилась __8__. Он купил
билеты __9__ , и пригласил __10__.
1.

а) выставка

б) на выставку

в) на выставке

2.

а) девушку

б) о девушке

в) с девушкой

3.

а) в парк

б) из парка

в) в парке

4.

а) университет

б) в университет

в) в университете

5

а) тренеру

б) тренером

в) тренера

6.

а) спортом

б) спорту

в) спорт

7.

а) на стадион

б) со стадиона

в) на стадионе

8.

а) Мишей

б) Мишу

в) Мише

9.

а) на футбол

б) на футболе

в) футбол

10.

а) Лене

б) Лена

в) Лену
6
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Упражнение 2

(5X1= 5 баллов)

Поставьте нужное слово в тексте. (Есть две лишние опции).
Вы хотите купить билет в кино или в
театр? В наше __1___ это не
проблема. Вам не___2___ идти в
театральную кассу, стоять в очереди
и тратить на это время, как это
делали люди в двадцатом веке. Вы
можете всё это делать в интернете, когда сидите дома или на
работе ___3___ компьютером. Это удобно и быстро. В
интернете есть специальные сайты, где вы можете __4__ или
купить билет в кинотеатр, на стадион или в театр. Один из
сайтов называется «Досуг в Москве» www.vashdosug.ru. Здесь
можно купить билеты в московские кинотеатры и театры. Ещё
здесь вы найдёте ___5___ информацию в разделах: кино и
театры, клубы и рестораны, выставки, конкурсы и концерты.

Упражнение 3

a) перед
б) продать
в) надо
г) полезную
д) можно
е) время
ж) заказать

(5X1=5 баллов)

Выберите правильный вариант.
1. Вам нужно доехать до гостиницы.
А) Скажите пожалуйста, где здесь станция метро?
Б) Скажите пожалуйста, где находится ресторан?
В) Скажите пожалуйста, где можно купить билет на поезд?
2. Пригласите своих друзей на день рождения.
А) Приходите в гости.
Б) Позвоните мне завтра.
В) Передайте привет друзьям.
3. Вы опоздали на экзамен. Объясните что случилось.
А) Учебники были очень дорогие.
Б) Я забыл поставить будильник.
В) У меня сломался компьютер.
4. У вас болит зуб. Запишитесь на приём к стоматологу.
А) Мне будет больно.
Б) Запишите мой адрес.
В) Я могу прийти сегодня после обеда.
5. Вы обедаете в кафе. Закажите своё любимое блюдо.
А) Принесите меню, пожалуйста.
Б) Мне, пожалуйста, рыбу и картофельное пюре.
В) Мне, пожалуйста, чай с лимоном.

Желаем успеха!
7
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (43)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη το ΜΕΡΟΣ Α´ και το ΜΕΡΟΣ Β´. Το ΜΕΡ ΟΣ Α´
περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β´ 5 θέματα. Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α´ βαθμολογείται
με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Β´ βαθμολογείται με 10 μονάδες και οι υποψήφιοι
πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα.
Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
β) Θα χορηγείται τυπολόγιο μαθηματικών.
Γενική παρατήρηση: Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να
στηρίζεται σε προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις
βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν στις
προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, γιατί πολύ πιθανόν η
λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις ενότητες αυτές.
A. Στατιστική
1. Ορισμός των όρων: πληθυσμός, άτομο, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική – ποιοτική
μεταβλητή, δείγμα, συχνότητα και σχετική συχνότητα δεδομένων.
2. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων.
3. Κατασκευή πίνακα κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.
4. Ομαδοποίηση παρατηρήσεων.
5. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων με τη χρήση ραβδογράμματος, κυκλικού διαγράμματος,
διαγράμματος συχνοτήτων, πολυγώνου συχνοτήτων και ιστογράμματος.
6. Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Υπολογισμός του αριθμητικού μέσου, της διαμέσου,
της επικρατούσας τιμής και της τυπικής απόκλισης μιας κατανομής.
Β.
1.
2.
3.

Συνδυαστική
Ορισμός του ν!
Διατύπωση της Αρχής της Απαρίθμησης και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων.
Ορισμός, υπολογισμός και εφαρμογή σε προβλήματα του αριθμού: των γραμμικών
μεταθέσεων, των κυκλικών μεταθέσεων και των επαναληπτικών μεταθέσεων ν αντικειμένων.
4. Ορισμός, υπολογισμός και εφαρμογή σε προβλήματα του αριθμού: των διατάξεων ν
διαφορετικών αντικειμένων ανά κ, των επαναληπτικών διατάξεων ν διαφορετικών
αντικειμένων ανά κ και των συνδυασμών ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.

Γ. Πιθανότητες
1. Οι βασικές έννοιες, πράξεις και ιδιότητες από τη θεωρία των συνόλων
2. Ο ορισμός των όρων: πείραμα τύχης, δυνατά αποτελέσματα πειράματος, δειγματικός χώρος,
ενδεχόμενο, βέβαιο ενδεχόμενο, αδύνατο ενδεχόμενο, αντίθετα ενδεχόμενα, ασυμβίβαστα
ενδεχόμενα
3. Εύρεση του δειγματικού χώρου ενός πειράματος τύχης με τη βοήθεια δενδροδιαγράμματος
4. Ορισμός και υπολογισμός της πιθανότητας ενδεχομένου
5. Αναφορά των ιδιοτήτων 0≤P(A)≤1, P(Ω)=1, P(∅)=0, P(A’)=1-P(A),
P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B), και P(A-B)=P(A) - P(A∩B) και χρησιμοποίησή των
στη λύση προβλημάτων.
Δ. Στερεομετρία
1. Ορισμός του πολυέδρου, του ορθού πρίσματος, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, του
κύβου, της τετραγωνικής πυραμίδας, του κυλίνδρου, του κώνου και του κόλουρου κώνου.
2. Υπολογισμός των στοιχείων, του εμβαδού επιφάνειας και του όγκου των ως άνω στερεών.
3. Προβλήματα περιστροφής επιπέδου σχήματος γύρω από άξονα.
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Ε. Προβλήματα της Καθημερινής ζωής
1. Μαθηματικά καταναλωτή: προβλήματα ποσοστών, τόκου, Φ.Π.Α., προμήθειας, εκπτώσεων
και κερδοζημιών.
2. Προβλήματα κινήσεως.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 27 Μαΐου 2014
8:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Στο τέλος του δοκιμίου επισυνάπτεται ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ που αποτελείται
από δύο (2) σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

1. Στο πιο κάτω ραβδόγραμμα παρουσιάζεται ο αριθμός των μαθητών
ανά τμήμα σε ένα σχολείο.

α) Να υπολογίσετε το συνολικό αριθμό των τμημάτων του σχολείου.
β) Να υπολογίσετε τον αριθμό των τμημάτων που έχουν λιγότερους
από 20 μαθητές.
2. Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της λέξης Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ .

1
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3. Κύβος έχει όγκο

. Να υπολογίσετε:

α) Την ακμή του κύβου.
β) Το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας του κύβου.
4. Η τιμή πώλησης μιας τηλεόρασης μετά από έκπτωση

πάνω στην

. Να βρείτε την αρχική τιμή πώλησης της

αρχική τιμή της είναι
τηλεόρασης.

5. Ένα δοχείο σε σχήμα κώνου που έχει ύψος

και ακτίνα βάσης

είναι γεμάτο με λάδι. Αδειάζουμε το περιεχόμενο του κώνου σε
εξετάσετε

αν

θα

υπερχειλίσει

το

. Να

και ύψος

ένα κυλινδρικό δοχείο με ακτίνα βάσης

κυλινδρικό

δοχείο

και

να

δικαιολογήσετε πλήρως με μαθηματικές πράξεις την απάντηση σας.
6. Το εμβαδόν της βάσης ορθού τετραγωνικού πρίσματος είναι
και το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας του είναι

.

Να υπολογίσετε:
α) Το ύψος του πρίσματος.
β) Τον όγκο του πρίσματος.
7. Σε μια φάρμα υπάρχουν

αγελάδες και

βάρους των αγελάδων είναι
των ζώων είναι

κατσίκια. Ο μέσος όρος του

και ο μέσος όρος του βάρους όλων

. Να υπολογίσετε το μέσο όρο του βάρους των

κατσικιών.

8. Το παράπλευρο ύψος κανονικής τετραγωνικής πυραμίδας είναι ίσο με
√

και σχηματίζει με τη βάση της γωνία

°. Να υπολογίσετε:

α) Το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας της πυραμίδας.
β) Τον όγκο της πυραμίδας.
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9. Αν Α και Β είναι ενδεχόμενα του ιδίου δειγματικού χώρου Ω με
3
1
P(A) = P(B) , P(A ∪ B) = 5 και P(A ∩ B) = 10
α) Να υπολογίσετε την πιθανότητα P(A)
7
β) Αν P(Β) = 20 , να υπολογίσετε τις πιθανότητες:
i)

P(B - A)

ii)

P(A' ∪ B)

10. Δύο πόλεις Α και Β απέχουν μεταξύ τους

. Ένας ποδηλάτης

βρίσκεται στην πόλη Α και ένας πεζός βρίσκεται στην πόλη Β.
Αναχωρούν ταυτόχρονα με σταθερές ταχύτητες. Αν κινηθούν προς την
ίδια κατεύθυνση, ώστε ο ποδηλάτης να ακολουθεί τον πεζό, θα
συναντηθούν μετά από

ώρες. Αν όμως ο ποδηλάτης κατευθυνθεί

προς την πόλη Β και ο πεζός κατευθυνθεί προς την πόλη Α, τότε θα
συναντηθούν μετά από

ώρες. Να βρείτε την ταχύτητα του καθενός.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄

ΜΕΡΟΣ B΄: Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις.
Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
1.

.

Ο κ. Κώστας κατάθεσε ένα κεφάλαιο στην τράπεζα με επιτόκιο
Μετά

από

μήνες,

το

σύνολο

συμπεριλαμβανομένων και των τόκων έγινε
των οικονομικών μέτρων, οι πρώτες

της

κατάθεσης

του

. Στα πλαίσια
του συνόλου της

κατάθεσης του παρέμειναν χωρίς αποκοπή, ενώ στο ποσό πέραν των
έγινε αποκοπή ύψους

. Να υπολογίσετε:

α) Το αρχικό κεφάλαιο που είχε καταθέσει στην τράπεζα ο κ. Κώστας.
β) Το ποσό των χρημάτων που απέμεινε στο λογαριασμό του μετά
την επιβολή των οικονομικών μέτρων.
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2.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις τιμές και τους αντίστοιχους
αριθμούς εισιτηρίων διπλής διαδρομής λεωφορείου που αγοράζουν
καθημερινά οι

υπάλληλοι μιας εταιρείας για να μεταβούν στην

εργασία τους.

Τιμή εισιτηρίου σε
ευρώ ( )

4

5

6

7

8

9

10

Αριθμός εισιτηρίων ( )

6

5

3

4

1

1

2

Να υπολογίσετε:
α) Την επικρατούσα τιμή ( ) των παρατηρήσεων.
β) Τη διάμεσο τιμή (

) των παρατηρήσεων.

γ) Τη μέση τιμή ( ̅ ) των παρατηρήσεων.
δ) Την τυπική απόκλιση ( ) των παρατηρήσεων.

3.

Ένας πελάτης μπαίνει σε ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων για να
αγοράσει

πουλιά. Το κατάστημα διαθέτει προς πώληση

παπαγάλους και

καναρίνια.

α) Να βρείτε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η
επιλογή των πουλιών που θα αγοράσει ο πελάτης.
β) Αν ο πελάτης αγοράσει τα

πουλιά στην τύχη, να υπολογίσετε τις

πιθανότητες των ενδεχομένων:
Κ: « ο πελάτης να αγοράσει ακριβώς ένα παπαγάλο »
Λ: « ο πελάτης να αγοράσει το πολύ ένα καναρίνι »
Μ: « ο πελάτης να αγοράσει μόνο ένα είδος πουλιών »

4
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4.

.

Δίνονται τα ψηφία

α) Να βρείτε το πλήθος των τριψήφιων αριθμών που μπορούν να
σχηματιστούν με τα πιο πάνω ψηφία αν δεν επιτρέπεται
επανάληψη ψηφίων.
β) Να βρείτε το πλήθος των τριψήφιων αριθμών μεγαλύτερων του
που μπορούν να σχηματιστούν με τα πιο πάνω ψηφία:
i) Αν δεν επιτρέπεται επανάληψη ψηφίων.
ii) Αν επιτρέπεται επανάληψη ψηφίων.

5.

Στο

διπλανό

σχήμα το τρίγωνο

ισοσκελές με
To

είναι
.

και
είναι τετράγωνο πλευράς

σκιασμένο πολύγωνο

. Το

στρέφεται πλήρη

στροφή γύρω από την ευθεία ( ) που είναι κάθετη
στην

. Να υπολογίσετε:

α) Το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας του
παραγόμενου στερεού.
β) Τον όγκο του παραγόμενου στερεού.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

5
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Στατιστική
ν

σ

χ
i1

i

 χ

κ

2

ή

v

σ

 f χ
i

i1

 χ

κ

2

i

v



fχ
i1

i

i

2

v

 χ2,

κ

όπου ν   fi
i1

2. Τριγωνομετρία
ημ(Α  Β)  ημΑσυνΒ  συνΑημΒ ,

συν(Α  Β)  συνΑσυνΒ  ημΑημΒ

2ημασυνβ  ημ(α  β)  ημ(α  β) ,

2συνασυνβ  συν(α  β)  συν(α  β)

2ημαημβ  συν(α  β)  συν(α  β) ,
ημ2α 

1  συν2α
,
2

1  συν2α
2

1 t2
συν2α 
,
1 t2

2t
ημ2α 
,
1 t2
ημΑ  ημΒ  2ημ

συν 2α 

t  εφα

Α Β
Α Β
,
συν
2
2

συνΑ  συνΒ  2συν

συν2α  συν 2α  ημ2α

ημ2α  2ημα  συνα ,

ημΑ  ημΒ  2ημ

Α Β
Α Β
,
συν
2
2

Α Β
Α Β
συν
2
2

συνΑ  συνΒ  2 ημ

ΒΑ
Α Β
ημ
2
2

Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:

χ  3600 κ  1800  α, κ  Ζ

Σε ακτίνια
χ  2κπ  α ή
χ  2κπ  π  α, κ  Ζ

συνχ  συνα

χ  3600 κ  α, κ  Ζ

χ  2κπ  α, κ  Ζ

εφχ  εφα

χ  1800 κ  α, κ  Ζ

χ  κπ  α, κ  Ζ

ημχ  ημα

Σε μοίρες
χ  3600 κ  α ή

3. Γεωμετρία
Ορθό Πρίσμα
Κανονική Πυραμίδα

Ε π  Πβ  υ
Eπ 

1
Πβ  h
2

Κύλινδρος

Εκ  2πRυ

Κώνος

Eκ  πRλ

Κόλουρος Κώνος

Eκ  π  R  ρ  λ
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V  Eβ  υ
V

Eβ .υ
3

V  πR 2υ
πR 2υ
V
3
πυ 2
V
R  Rρ  ρ 2
3





4. Αναλυτική Γεωμετρία
Απόσταση δυο σημείων Α  χ1,ψ1  και Β  χ 2 ,ψ2  : d 

 χ 2  χ1 

Απόσταση σημείου Σ  χ1,ψ1  από ευθεία Aχ  Bψ  Γ  0 : d 

χ 2 ψ2
Έλλειψη: 2  2  1, γ  α 2  β 2 , α  β
α
β
Εκκεντρότητα: ε 

2

 ψ2  ψ1 

2

Aχ 1  Bψ1  Γ
A 2  B2

α
Εστίες:  γ,0  , Διευθετούσες: χ   ,
ε

γ
α

5. Παράγωγοι

u  v   u  v  u  v ,


 u  u  v  u  v 
,
v 
v2
 

ημχ   συνχ ,

 συνχ   ημχ ,

dψ du
dψ


du dχ
dχ

 εφχ   τεμ2 χ ,

6. Ολοκληρώματα

 τεμχ dχ  ln


dχ
α2  χ 2

τεμχ  εφχ  c

 τοξημ

χ
c
α

7. Απλός τόκος: T 

 στεμχ dχ  ln

εφ

χ
c
2

dχ
1
χ
τοξεφ

c
2
α χ α
α
2

K E  X
100
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ln χ  

1
χ

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΑΡΜΟΝΙΑ (45)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
∆ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
(Α) ΑΡΜΟΝΙΑ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
∆ίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση και αναγνώριση ένα ή δύο μουσικά
κείμενα (soprano, basso ή και τα δύο), που αφορούν τις γνώσεις του μαθήματος της
αρμονίας κατεύθυνσης και ειδικότερα:
 Συγχορδίες και αναστροφές των συγχορδιών (τετράφωνες κύριες και
δευτερεύουσες με εβδόμη, αλλοιωμένες, χρωματικές, δανεισμένες συγχορδίες
και Ναπολιτάνικη)
 Αρμονικές αλυσίδες
 Μετατροπίες διατονικές και χρωματικές
 Ξένοι φθόγγοι
 Όλες οι πτώσεις
 Τρίτη του Πικαρντί
 Ισοκράτημα τονικής (σε περίπτωση που το κείμενο είναι γραμμένο για basso)
Tα κριτήρια για τη διόρθωση της Αρμονίας στο σύνολό τους ή μέρος αυτών είναι: **
 Συγχορδίες
Εύρεση των ορθών συγχορδιών, ορθές νότες συγχορδιών – ορθοί διπλασιασμοί,
ορθή σύνδεση συγχορδιών
Αναγνώριση και χρήση: ∆εσπόζουσας μεθ΄ εβδόμης, δευτέρας χρωματικής,
ελαττωμένες συγχορδίες (diminuita), αλλοιωμένης πέμπτης, Ναπολιτάνικης έκτης
και αυξημένης έκτης (Ιταλική, Γαλλική, Γερμανική)
 Τονικότητα – Μετατροπία: Εύρεση της ορθής τονικότητας και των μετατροπιών
 Πτώσεις: Αξιοποίηση της Ι 6/4 σε τέλεια πτώση, χρήση της πλάγιας πτώσης στην
τελική κατάληξη
 Ισοκράτης: Αναγνώριση και χρήση ισοκράτη τονικής, στο basso μόνο
 Ξένοι Φθόγγοι:
 Αναγνώριση και χρήση διαβατικών, βοηθητικών και εναλλασσόμενων φθόγγων,
καθυστερήσεων, διαφυγής, προήγησης, νότας καμπιάτας και επέρεισης
(appoggiatura).
Οι ξένοι φθόγγοι να σημειώνονται με αστερίσκο (*)
 Αλυσίδες: Εύρεση και λύση μελωδικών και αρμονικών αλυσίδων.
 Γραφή: Γραφή ορθών βαθμίδων με λατινική αρίθμηση. Γραφή ορθών
αριθμήσεων της κάθε συγχορδίας. Γραφή των μετατροπιών και της διαδικασίας
τους.
 Ενδιαφέρουσα μελωδική γραμμή Basso ή Soprano (αναλόγως με το τί δίνεται
για εναρμόνιση).
 Γενική εκτίμηση της όλης εναρμόνισης.
 Η χρήση παράλληλων ή κρυμμένων πέμπτων και όγδοων καθώς επίσης και
αρμονικών και μελωδικών χασμάτων, διασταυρώσεων και υπερπηδήσεων
φωνών θεωρούνται ως λάθη και ως εκ τούτου αφαιρούνται μονάδες από το
σύνολο της βαθμολογίας του γραπτού.
 Από τους υποψήφιους πιθανόν να ζητηθεί να εναρμονίσουν μέρος του
μουσικού κειμένου με δοσμένη αρίθμηση.
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∆ιευκρίνηση:
**Σε περίπτωση που στο δοσμένο κείμενο δεν υπάρχει ένα από τα πιο πάνω
θέματα, π.χ. Ισοκράτης, αλυσίδα, καμπιάτα κ.τ.λ. είναι αυτονόητο ότι, αυτό παύει να
αποτελεί κριτήριο στη διόρθωση του γραπτού, όσον αφορά την Αναγνώριση. Όμως
αυτό δεν στερεί από τον υποψήφιο την ευχέρεια χρήσης όλων των πιο πάνω
κριτηρίων αν φυσικά το μουσικό κείμενο του παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

(Β) ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (DICTÉE)
∆ιάρκεια εξέτασης: Μία (1) ώρα
Μελωδική Ορθογραφία
Οι εξεταζόμενοι ακούνε μονόφωνο μουσικό κείμενο και το καταγράφουν σε ευρωπαϊκή
μουσική σημειογραφία.
Εξεταστέα Ύλη:
 Μείζονες (μέχρι τρεις (3) διέσεις/υφέσεις) και ελάσσονες κλίμακες (μέχρι τρεις (3)
διέσεις/υφέσεις)
 Μετατροπίες
 Όλα τα διαστήματα, μέχρι το διάστημα της 8ης
 Μέτρα: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8
 Όλες οι αξίες (φθογγόσημα και παύσεις)
 Χρωματικοί φθόγγοι
 Συγκοπή (όγδοο – τέταρτο – όγδοο, δέκατο έκτο – όγδοο – δέκατο έκτο)
 Αντιχρονισμός
 Τρίηχα ογδόων, τρίηχα τετάρτων
∆ιαδικασία ακρόασης:
∆ίνεται η αξία του μέτρου, ο παλμός, η τονική συγχορδία του μουσικού κειμένου και
καθορίζεται κατά πόσο αυτό αρχίζει με θέση ή άρση. ∆ίνεται η κλίμακα του μουσικού
κειμένου και ο πρώτος φθόγγος.
Εκτέλεση όλου του μουσικού κειμένου, εκτέλεση κάθε φράσης (τρεις φορές) και
συνδυασμού φράσεων (μιας φοράς). Εκτέλεση όλου του μουσικού κειμένου δύο φορές.
Κριτήρια για τη διόρθωση της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου αποτελούν η εύρεση
ορθών διαστημάτων και αξιών.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Μάθημα: ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (DICTÉE)
Ημερομηνία και Ώρα Εξέτασης: Τρίτη, 20 Μαΐου 2014, 08:00 – 09:00
∆ιευκρινίσεις – Οδηγίες:
1. Το μουσικό κείμενο να γραφτεί πρόχειρα στην αριστερή κεντρική σελίδα του
τετραδίου (πρόχειρο) και στη συνέχεια να αντιγραφεί - καθαρά, με μπλε μελάνι στη δεξιά κεντρική σελίδα (τελικό).
2. Οι φράσεις να σημειωθούν με καμπύλη γραμμή.
3. Η κάθε φράση να γραφτεί σε ξεχωριστό πεντάγραμμο.
∆ιαδικασία Ακρόασης:
1. Το μουσικό κείμενο αποτελείται από 16 μέτρα.
2. Είναι χωρισμένο σε 8 φράσεις. Όλες οι φράσεις αποτελούνται από δύο μέτρα.
3. Είναι γραμμένο στην κλίμακα Ρε Ελάσσονα.
4. Είναι σε μέτρο 4/4.
5. Ξεκινά με θέση, με τη νότα Ρε, κάτω από το πεντάγραμμο.
6. Αρχικά δίνεται η τονική συγχορδία και ο αρπισμός.
7. Μετά δίνεται ο παλμός και ακολουθεί η εκτέλεση ολόκληρου του μουσικού
κειμένου.
8. Στη συνέχεια εκτελείται η κάθε φράση τρεις (3) φορές και μετά σε συνδυασμό με
την επόμενη φράση.
9. Τέλος εκτελείται ολόκληρο το μουσικό κειμένο δύο (2) φορές.
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Μάθημα: ΑΡΜΟΝΙΑ
Ημερομηνία εξέτασης: Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 Ώρα: 09:30 - 13:00
∆ίνεται η πιο κάτω μελωδία:
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Ζητείται:
1. Να εναρμονιστεί η πιο πάνω μελωδία για τέσσερις (4) φωνές.
2. Να σημειώνονται στην εναρμόνιση οι βαθμίδες με λατινική αρίθμηση, η αρίθμηση των
συγχορδιών, οι τονικότητες στις οποίες γίνεται μετατροπία και η διαδικασία της μετατροπίας
(βλ. ξεχωριστό φυλλάδιο).
∆ιευκρινίσεις - Οδηγίες:
1. Οι Σοπράνο - Άλτο να γραφτούν στο κλειδί του Σολ. Oι Τενόρος - Μπάσος στο κλειδί του
Φα.
2. Οι ξένοι φθόγγοι να σημειωθούν με αστερίσκο (*) από πάνω.
3. Περισσότερες από μία εναρμονίσεις του θέματος ή τμημάτων του δεν επιτρέπονται.
4. Η τελική εναρμόνιση του θέματος να γραφτεί με μπλε μελάνι.
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3.

2.

1.

4.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

Ορθή Λύση……………………….…………1

Ορθή Λύση……………………….…………1
Χρήση ………………….………….………..1
Ορθή Λύση……………………….…………1

(ε) Προήγηση:

(στ) Διαβατικοί:

ΣΥΝΟΛΟ: …………………………………15

Ορθή Λύση…………………….……………2
Χρήση ………………………….………..….2

(δ) Νότα καμπιάτα:

Εκφυγή (Διαφυγή):

Χρήση ………………………….……….…..2

(γ) Εναλλασσόμενοι:

(ζ)

Ορθή Λύση………………………………....1
Χρήση ......................................... ……….1

(β) Βοηθητικοί (ποίκιλμα):

Ορθή Λύση ................... …..………….….2
Χρήση……...………………………………..1

ΠΤΩΣΗ:
(α) Αξιοποίηση της  64 στην τελική πτώση…………………………………….2
(β) Χρήση πλάγιας πτώσης στην τελική κατάληξη……………………..…….2
ΣΥΝΟΛΟ…………………………………….4

ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΩΝ: 8 Χ 3
ΣΥΝΟΛΟ…………………………………...24

ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ:
(α) Εύρεση και ορθή σύνδεση συγχορδιών…………………………….…..12
(β) Ορθές νότες συγχορδιών – ορθοί διπλασιασμοί………………..……….6
(γ) Xρήση δεσπόζουσας συγχορδίας με εβδόμη…………………...….……2
(δ) Χρήση δευτερεύουσας συγχορδίας με εβδόμη…………………….........2
(ε) Aναγνώριση και λύση Ναπολιτάνικης έκτης……………………………...3
(στ) Aναγνώριση και λύση αλλοιωμένης πέμπτης…………………….……...2
(ζ) Αναγν. και λύση συγχ. έκτης αυξημένης στο μέτρο 7…………………..3
(η) Αναγν.. και λύση συγχ. δευτέρας χρωματικής στο μέτρο 3…………….2
(θ) Χρήση συγχορδίας με τρίτη της Πικαρδίας ............................................2
(tierce de Picardie)
ΣΥΝΟΛΟ………..…..34

ΞΕΝΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ:
(α) Καθυστερήσεις:

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
(α) Παράλληλη 5η ή 8η
(β) Αυξημένο Διάστημα
(γ) Κρυμμένη 5η ή 8η
(δ) Διασταύρωση φωνών
(ε) Υπερπήδηση φωνών
(στ) Μελωδικό ή αρμονικό χάσμα

ΣΥΝΟΛΟ:........................... 10

7. ΓΡΑΦΗ:
(α) Γραφή ορθών βαθμίδων με Λατινική αρίθμηση .......... 4
(β) Γραφή ορθών αριθμήσεων......................................... 2
(γ) Γραφή των μετατροπιών και της διαδικασίας .............. 4

6. ΟΡΘΗ ΛΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ: 2 Χ 5
ΣΥΝΟΛΟ:........................... 10

5. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΜΠΑΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΠΡΑΝΟ:
ΣΥΝΟΛΟ:.................... ……. 3

Στην αξιολόγηση της εναρμόνισης του θέματος λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (46)
∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Σημείο – γραμμή – σχήμα – τόνος
2. Χρώμα: θεωρία – ιδιότητες – εφαρμογές
3. Αρχές και κανόνες σύνθεσης
4. ∆ιερευνητικό σχέδιο – Απλοποίηση και σχηματοποίηση
5. Τυπογραφία


Τυπογραφικά στοιχεία – βασικοί κανόνες



∆ιερεύνηση φόρμας χαρακτήρων



Εικονογράφηση με τυπογραφικούς χαρακτήρες



Απόδοση νοήματος λέξης

6. Σήμα – λογότυπο – εφαρμογές
7. Αφίσα και διαφήμιση
8. Σχεδιασμός βιβλίου – ψηφιακού δίσκου – συσκευασίας – ετικέτας κ.ά.
9. Σχεδιασμός εκδόσεων (διαφημιστικό φυλλάδιο, πρόσκληση, κάρτες κ.λπ.)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ
Οι εξεταζόμενοι/νες να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα όργανα και υλικά σχεδίασης:
Σετ μαύρων και χρωματιστών μολυβιών, σετ μαύρων και χρωματιστών μαρκαδόρων,
πενάκια, σβηστήρι, ξύστρα, χάρακα, τρίγωνα και διαβήτη.
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Το παράρτημα δεν επιστρέφεται

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Nα απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να κάνετε όλες τις εργασίες
στο εξεταστικό δοκίμιο.
2. Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.

• Ένα διαφανές φύλλο σχεδίασης (ρυζόχαρτο) μεγέθους Α4

• Το παράρτημα

• Το εξεταστικό δοκίμιο Α3 (7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου)

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα πάρει τα πιο κάτω:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Tετάρτη, 21 Μαΐου, 2014, 08:00 - 11:00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
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1.

του Περιβάλλοντος

8. Σύνδεσμος Προστασίας

7. Όμιλος “Φίλοι του Βιβλίου”

6. Ποδηλατικός Σύνδεσμος

5. Παιδικός Σταθμός

4. Ασφάλεια Κατοικίας

3. Καρδιολογικό Κέντρο

2. Φωτογραφικός Όμιλος

1. Παιδικό Θέατρο

Να γράψετε τη σωστή ονομασία δίπλα από κάθε λογότυπο.

(μονάδες 8)

2.

2/6

(μονάδες 22)

• Να δημιουργήσετε στην επιφάνεια του αερόστατου μια έγχρωμη, πρωτότυπη, ανεικονική
(μη ρεαλιστική) σύνθεση χωρίς οποιαδήποτε τυπογραφικά στοιχεία.
• Η σύνθεσή σας πρέπει να έχει ρυθμό και κίνηση, μεταδίδοντας έτσι τη ζωντάνια και τον πλούτο
των χρωμάτων του τροπικού δάσους.
• Να χρησιμοποιήσετε ψυχρά και θερμά χρώματα της δικής σας επιλογής.
• Τα χρώματα στη σύνθεση πρέπει να έχουν τονικές διαβαθμίσεις.

Η Παγκόσμια Περιβαλλοντική Οργάνωση “ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ”, στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία του Τροπικού Δάσους του Αμαζονίου, διοργανώνει διαγωνισμό για το σχεδιασμό της επιφάνειας αερόστατου. Τα αερόστατα που θα διακριθούν θα χρησιμοποιηθούν για ταξίδια πάνω από τον Αμαζόνιο.

278

κοινωνική

		

πολιτική

		

καταναλωτική

Α. Να υπογραμμίσετε τη σωστή κατηγορία στην οποία ανήκει η αφίσα:

(σύνολο μονάδων 12)

ΣΤ. Να υπογραμμίσετε μία (1) από τις πιο κάτω λέξεις που περιγράφουν τη γραμματοσειρά
που χρησιμοποιήθηκε για το λογότυπο “Ποδηλατικός Σύνδεσμος Κύπρου”.
							
(μονάδα 1)
αιχμηρά
με προεξοχές
απλά

Ε. Να υπογραμμίσετε μία (1) από τις πιο κάτω λέξεις που περιγράφουν τη γραμματοσειρά που
χρησιμοποιήθηκε στο σλόγκαν της αφίσας “Ποδηλατώ στην πόλη...”.
												
(μονάδα 1)
χειρόγραφα
χοντρά
πλάγια

Δ. Στην αφίσα κυριαρχούν τα 3 βασικά χρώματα. Να γράψετε τα συμπληρωματικά τους.
												
(μονάδες 3)

Γ. Τι είδους ισορροπία έχει η σύνθεση της αφίσας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
												
(μονάδες 3)

(μονάδες 3)

(μονάδα 1)

Να παρατηρήσετε την αφίσα στο Παράρτημα και να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Β. Πώς προωθούνται τα μηνύματα της αφίσας μέσα από την σύνθεσή της;
												

3.

4.

Έγχρωμο λογότυπο (μονάδες 6)

Μαυρόασπρο λογότυπο (μονάδες 14)

3/6

(σύνολο μονάδων 20)

• Το έγχρωμο λογότυπο μπορεί να αποτελεί εξέλιξη του μαυρόασπρου ή να είναι το ίδιο.
• Τα λογότυπα πρέπει να περιλαμβάνουν και την ονομασία της Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής
Οργάνωσης “AΜΑΖΟΝΙΟΣ”.

Στο δεύτερο ορθογώνιο να σχεδιάσετε το λογότυπό σας έγχρωμο, χρησιμοποιώντας μέχρι τρία
(3) χρώματα και μαύρο.

Να σχεδιάσετε μια μαυρόασπρη πρόταση για το λογότυπο της πιο πάνω οργάνωσης, χρησιμοποιώντας μαύρο πενάκι ή μαρκαδοράκι ή χρωματιστό μαύρο μολύβι στο πρώτο ορθογώνιο.

Η Παγκόσμια Περιβαλλοντική Οργάνωση “ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ” έχει ως σκοπό την προστασία του
Τροπικού Δάσους του Αμαζονίου.
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Η τελική σας πρόταση θα πρέπει να αποτελεί
εξέλιξη των προσχεδίων.

Να προηγηθούν δύο (2) έγχρωμα προσχέδια της
πρότασής σας.

Οι φωτογραφίες στη σελίδα πέντε (5) δίνονται
μόνο ως βοηθήματα.
Δεν επιτρέπεται η κοπή και η επικόλλησή τους.

Μπορείτε να δημιουργήσετε δική σας γραμματοσειρά ή να αξιοποιήσετε τα τυπογραφικά
στοιχεία που δίνονται στη σελίδα πέντε (5) με
αποτύπωση (αντιγραφή), στο μέγεθος και στη
θέση που επιθυμείτε.
Δεν επιτρέπεται η κοπή και η επικόλλησή τους.

Να σχεδιάσετε στην επιφάνεια του διαφημιστικού πάνελ του συνεδρίου μια έγχρωμη εικονογραφημένη σύνθεση που να περιλαμβάνει τη
φράση (slogan) “Αμαζόνιος, Πνεύμονας Ζωής ”.

Η Παγκόσμια Περιβαλλοντική Οργάνωση “ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ” διοργανώνει συνέδριο με
θέμα την προστασία του Τροπικού Δάσους του
Αμαζονίου.

5.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (σύνολο μονάδων 30)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (σύνολο μονάδων 8)

4/6
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Αμαζόνιος,
Πνεύμονας Ζωής
Αμαζόνιος,
Πνεύμονας Ζωής
Αμαζόνιος,
Πνεύμονας Ζωής
Αμαζόνιος,
Πνεύμονας Ζωής

Αμαζόνιος,
Πνεύμονας Ζωής

Αμαζόνιος,
Πνεύμονας Ζωής

Αμαζόνιος,
Πνεύμονας Ζωής

¦°Ä°ÄÆ¸»°

Ποδηλατώ
στην πόλη...

¦ïäèìáôéëÞ÷ ªàîäåóíï÷ Kàðòïù
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ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΗ 4ΩΡΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ (47)
ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ
Δηάξθεηα Εμέηαζεο: Σξεηο (3) ώξεο
Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν κέξε Α΄ θαη Β΄.
Μέξνο Α ΄: Απνηειείηαη από 10 εξωηήζεηο ηωλ 5 κνλάδωλ, 10 εξωη. Χ 5 κνλ. = 50 κνλ.
Μέξνο Β ΄: Απνηειείηαη από 5 εξωηήζεηο ηωλ 10 κνλάδωλ, 5 εξωη. Χ 10 κνλ. = 50 κνλ.
Σύλνιν 15 εξωηήζεηο κε 100 κνλάδεο
Οη εξωηήζεηο ζα εμεηάδνπλ γλώζε, θαηαλόεζε, εθαξκνγή, αλάιπζε θαη ζύλζεζε ζεκάηωλ πνπ
αθνξνύλ έλλνηεο, θαηλόκελα, λόκνπο θαη ζεωξίεο πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Οη
εξωηήζεηο ζα εμεηάδνπλ αθόκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
όπωο: επεμεξγαζία δεδνκέλωλ, εμαγωγή ζπκπεξαζκάηωλ, ζπιινγή δεδνκέλωλ θαη
παξαηεξήζεωλ, παξνπζίαζε δεδνκέλωλ, ζρεδηαζκό πεηξακάηωλ θ.ά.
Επηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο
1.
1.1
1.1.1

ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ
Ειαζηηθόηεηα.
Διαζηηθή δπλακηθή ελέξγεηα.

1.2
Πεξηνδηθή θίλεζε θαη αξκνληθή ηαιάληωζε.
1.2.2 Πεξηνδηθέο θηλήζεηο.
1.2.3 Παξαδείγκαηα ηαιαληώζεωλ.
1.3
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

Απιή αξκνληθή ηαιάληωζε.
1.3.1 Αξκνληθή ηαιάληωζε θαη νκαιή θπθιηθή θίλεζε.
1.3.2 Χαξαθηεξηζηηθά κεγέζε αξκνληθήο ηαιάληωζεο.
Μειέηε αξκνληθήο ηαιάληωζεο κε δηαζύλδεζε.
Θέζε, ηαρύηεηα θαη επηηάρπλζε ωο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ, ρωξίο αξρηθή θάζε.
Φάζε ελόο ηαιαληωηή θαη δηαθνξά θάζεο δύν ηαιαληωηώλ, ρωξίο αξρηθή θάζε.
Ταρύηεηα θαη επηηάρπλζε ωο ζπλάξηεζε ηεο ζέζεο, ρωξίο αξρηθή θάζε.
Ακείωηε θαη θζίλνπζα ηαιάληωζε.
Αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε αξκνληθήο ηαιάληωζεο.
Κηλεηηθή θαη δπλακηθή ελέξγεηα ελόο αξκνληθνύ ηαιαληωηή, ρωξίο αξρηθή θάζε.

1.4 Σαιάληωζε κάδαο ζε ειαηήξην. Σν απιό εθθξεκέο.
1.4.1 Γηεξεύλεζε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε πεξίνδνο κάδαο ζην άθξν ειαηεξίνπ
θαη ηνπ απινύ εθθξεκνύο.
1.4.2 Δμαγωγή ηεο ζρέζεο ηεο πεξηόδνπ θαη ηεο ζρέζεο ηεο εμίζωζεο ηεο ηαιάληωζεο γηα κάδα ζε
ειαηήξην θαη γηα απιό εθθξεκέο.
1.4.3 Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε βάζε ηελ ηαιάληωζε κάδαο ζην
άθξν ειαηεξίνπ θαη ηνπ απινύ εθθξεκνύο.
1.4.4 Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζηαζεξάο ελόο ειαηεξίνπ κε βάζε ηελ ηαιάληωζε κάδαο ζην
άθξν ειαηεξίνπ.
1.5 Εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο θαη ζπληνληζκόο.
1.5.1 Πεηξακαηηθή κειέηε εμαλαγθαζκέλεο ηαιάληωζεο.
1.5.2 Τν θαηλόκελν ηνπ ζπληνληζκνύ.
1.5.3 Παξαδείγκαηα ζπληνληζκνύ θαη εθαξκνγέο.
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2
ΚΤΜΑΣΑ.
2.1 Η έλλνηα ηνπ θύκαηνο θαη θαηεγνξίεο θπκάηωλ.
2.1.1 Γηάδνζε θύκαηνο θαηά κήθνο ειαηεξίωλ.
2.1.2 Η έλλνηα ηνπ θύκαηνο.
2.1.3 Μεραληζκόο δηάδνζεο κεραληθώλ θπκάηωλ.
2.1.4 Δγθάξζηα θαη δηακήθε θύκαηα.
2.1.5 Μεραληθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα.
2.2 Σξέρνλ αξκνληθό θύκα.
2.2.1 Τα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ελόο θύκαηνο.
2.2.2 Δμίζωζε ηξέρνληνο αξκνληθνύ θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη ζε κηα δηεύζπλζε ρωξίο αξρηθή θάζε.
2.2.3 Φάζε αξκνληθνύ θύκαηνο, θάζε ηεο ηαιάληωζεο ελόο πιηθνύ ζεκείνπ, δηαθνξά θάζεο ηωλ
ηαιαληώζεωλ δύν ζεκείωλ ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη δηαθνξά θάζεο ελόο ζεκείνπ κεηά
από ρξόλν Γt.
2.2.4 Ιζνθαζηθή επηθάλεηα θαη κέηωπα θύκαηνο, επίπεδα θαη ζθαηξηθά κέηωπα θύκαηνο.
2.2.5 Σηηγκηόηππν ηξέρνληνο θύκαηνο.
2.3 πκβνιή θαη πεξίζιαζε θπκάηωλ.
2.3.1 Πνηνηηθή πεηξακαηηθή κειέηε ηωλ θπκαηηθώλ θαηλνκέλωλ: Σπκβνιή θαη πεξίζιαζε θπκάηωλ ζηελ
επηθάλεηα λεξνύ (ripple tank). Σπκβνιή θπκάηωλ θαηά κήθνο κηαο ρνξδήο. Σπκβνιή
κηθξνθπκάηωλ.
Σπκβνιή θωηεηλώλ θπκάηωλ ζην πείξακα ηνπ Young. Σπκβνιή ερεηηθώλ θπκάηωλ ζε ερεηηθό
ζωιήλα θιεηζηό ζην έλα άθξν θαη ερεηηθώλ θπκάηωλ από δύν ζύκθωλεο πεγέο.
2.3.2 Αξρή ηνπ Huygens θαη ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο.
2.3.3 Σύκθωλεο πεγέο.
2.3.4 Σπκβνιή θπκάηωλ. Σπλζήθεο ελίζρπζεο θαη απόζβεζεο θπκάηωλ πνπ ζπκβάιινπλ.
2.3.5 Σηάζηκν θύκα. Δμίζωζε ζηάζηκνπ θύκαηνο (από δύν πεγέο ή από κηα πεγή θαη αλάθιαζε).
2.3.6 Σηάζηκν θύκα ζε ρνξδή.
2.3.7 Γηαθνξέο ηξέρνληνο θαη ζηάζηκνπ θύκαηνο.
2.3.8 Πείξακα ηνπ Young.
3.
ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ
3.1 Πξνέιεπζε καγλεηηθώλ πεδίωλ - Σν πείξακα ηνπ Oersted.
3.1.1 Τν πείξακα Oersted.
3.1.2 Γπλάκεηο κεηαμύ δύν παξάιιειωλ επζύγξακκωλ ξεπκαηνθόξωλ αγωγώλ.
3.1.3 Μαγλεηηθό πεδίν ζωιελνεηδνύο.
3.1.4 Γεκηνπξγία καγλεηηθώλ πεδίωλ.
3.2 Ηιεθηξνκαγλεηηθή δύλακε Laplace
3.2.1 Γύλακε ζε θηλνύκελν θνξηίν κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν.
3.2.2 Μαγλεηηθή επαγωγή.
3.2.3 Νόκνο ηνπ Laplace.
3.2.4 Μαγλεηηθή ξνή.
3.3 Ο λόκνο ηνπ Faraday.
3.3.1 Τν θαηλόκελν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγωγήο.
3.3.2 Γηεξεύλεζε παξαγόληωλ εκθάληζεο ΗΔΓ ζηα άθξα πελίνπ.
3.3.3 Ο λόκνο ηνπ Faraday.
3.3.4 Δθαξκνγέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγωγήο.
3.4 Ο θαλόλαο ηνπ Lenz.
3.4.1 Ο θαλόλαο ηνπ Lenz θαη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο.
3.4.2 Δθαξκνγέο ηνπ θαλόλα ηνπ Lenz.
3.5 Παξαγωγή Η.Ε.Δ. εμ΄ επαγωγήο.
3.5.1 Μεηαθνξηθή ή πεξηζηξνθηθή θίλεζε αγωγνύ θάζεηα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν.
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3.5.2 Μεηαθνξηθή θίλεζε πιαηζίνπ θάζεηα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν.
3.5.3 Πεξηζηξνθηθή θίλεζε πιαηζίνπ γύξω από άμνλα θάζεην ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν θαη
παξαγωγή ελαιιαζζόκελεο ηάζεο.
3.6 Ακνηβαία επαγωγή θαη απηεπαγωγή.
3.6.1 Ακνηβαία επαγωγή θαη απηεπαγωγή – πεηξάκαηα θαη εθαξκνγέο.
3.6.2 Μεηαζρεκαηηζηέο.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ.
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014
08:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Συνοδεύεται από τυπολόγιο 2 σελίδων.
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 θέματα των 5 μονάδων το καθένα.
1. Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της μετατόπισης x, ενός ταλαντωτή σε
συνάρτηση με τον χρόνο t.

x (cm)
4
2

0

t (s)
2

4

6

-2
-4

Να προσδιορίσετε από τη γραφική παράσταση:
α) το πλάτος της ταλάντωσης.
(Μονάδες 2)
β) την περίοδο της ταλάντωσης.
(Μονάδες 3)
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2. Ένας πομπός μικροκυμάτων εκπέμπει κύματα συχνότητας f = 1,1x1010 Hz.
Η ταχύτητα των μικροκυμάτων στο κενό είναι c = 3,0x108 m/s.
α) Να επιλέξετε την ορθή πρόταση:
Α) Τα μικροκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
Β) Τα μικροκύματα είναι μηχανικά κύματα.
(Μονάδες 2)
β) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος λ, των μικροκυμάτων στο κενό.
(Μονάδες 3)

3. Σε μια λεκάνη κυμάτων, υδάτινα κύματα προσκρούουν σε εμπόδιο με σχισμή,
όπως φαίνεται στο σχήμα.
λ

ισοφασική
επιφάνεια

νερό

λεκάνη
κυμάτων
εμπόδιο

α) Να ονομάσετε το φαινόμενο που παρατηρείται στα δεξιά της σχισμής.
(Μονάδες 2)
β) Να σχεδιάσετε το εμπόδιο και τη μορφή των ισοφασικών επιφανειών δεξιά του
εμποδίου, όταν το άνοιγμα της σχισμής γίνει τριπλάσιο του μήκους κύματος.
(Μονάδες 3)

4. α) Να επιλέξετε από τα πιο κάτω όργανα-συσκευές εκείνα τα τρία, που είναι
απαραίτητα για να μελετηθεί η μορφή των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού
πεδίου ενός σωληνοειδούς:
τροφοδοτικό τάσης, ευθύγραμμος αγωγός, ρινίσματα σιδήρου, βολτόμετρο,
σωληνοειδές σε βάση, μαγνήτης, αμπερόμετρο.
(Μονάδες 3)
β) Να επιλέξετε την ορθή πρόταση:
Α) Το μαγνητικό πεδίο ενός σωληνοειδούς μπορεί να μελετηθεί και με
μαγνητικές πυξίδες.
Β) Το μαγνητικό πεδίο ενός σωληνοειδούς έχει την ίδια μορφή με αυτή που έχει
το μαγνητικό πεδίο ενός πεταλοειδούς μαγνήτη.
(Μονάδες 2)
2
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5. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα απλό εκκρεμές.
Η περίοδος του απλού εκκρεμούς δίνεται από τη σχέση
√

α) Να σχεδιάσετε το εκκρεμές στο τετράδιό σας και να
δείξετε το μήκος .
(Μονάδες 2)
β) Το μήκος του εκκρεμούς είναι = 1,24 m. Να
υπολογίσετε την περίοδο ταλάντωσής του.
(Μονάδες 3)

6. Η επιτάχυνση ενός αρμονικού ταλαντωτή σε συνάρτηση με τη μετατόπισή του από
τη θέση ισορροπίας του, φαίνεται στην πιο κάτω γραφική παράσταση.
α (cm/s2 )
60
40
20

y (cm)
-8

-6

-4

-2

2

0

4

6

8

-20
-40
-60

α) Από τη γραφική παράσταση να προσδιορίσετε:
(i) Το πλάτος του ταλαντωτή.
(Μονάδα 1)
(ii) Τη μέγιστη επιτάχυνση του ταλαντωτή.
(Μονάδα 1)
β) Να υπολογίσετε την κυκλική συχνότητα ω, του ταλαντωτή.
(Μονάδες 3)
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7. Στο σχήμα φαίνεται ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός. Ο αγωγός είναι
οριζόντιος και βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Χ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

X

αγωγός

α) Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας τον αγωγό και τη μαγνητική δύναμη
(δύναμη Laplace) που δέχεται ο αγωγός αυτός.
(Μονάδα 1)
β) Το μήκος του αγωγού είναι = 5,0 cm, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που
τον διαρρέει είναι I = 1,0 Α και η μαγνητική επαγωγή του πεδίου είναι
B = 2,0x10-3 T. Να υπολογίσετε τη μαγνητική δύναμη (δύναμη Laplace).
(Μονάδες 4)

8. Το σχήμα παριστάνει ένα διάμηκες κύμα το οποίο διαδίδεται προς τα δεξιά σε ένα
ελαστικό μέσο. Τα γράμματα Α, Β, Γ και Δ δείχνουν τη θέση ορισμένων μορίων του
ελαστικού μέσου.

Α

Γ

Β

Δ

α) Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας τη διεύθυνση ταλάντωσης των μορίων.
(Μονάδες 2)
β) Από τις τέσσερεις θέσεις Α, Β, Γ και Δ να επιλέξετε τις δύο των οποίων τα μόρια
απέχουν απόσταση ενός μήκους κύματος.
(Μονάδες 3)
4
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9. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η πειραματική διάταξη με την οποία μπορούμε να
επαληθεύσουμε τον νόμο του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.

0

S

N
μαγνήτης
πηνίο

γαλβανόμετρο

α) Να εξηγήσετε τι θα παρατηρείται στην ένδειξη του γαλβανομέτρου όταν ο
μαγνήτης πλησιάζει και μετά απομακρύνεται από το πηνίο.
(Μονάδες 2)
β) Να αναφέρετε έναν τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε επαγωγική
τάση στα άκρα του συγκεκριμένου πηνίου έχοντας στη διάθεσή σας
οποιαδήποτε όργανα – συσκευές του εργαστηρίου φυσικής, εκτός από
μαγνήτες.
(Μονάδες 3)

10.

α) Να κατονομάσετε τη μηχανή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν ηλεκτροπαραγωγό σταθμό.
(Μονάδες 2)
β) Για να μεταφερθεί η ηλεκτρική ενέργεια μέχρι τους καταναλωτές,
χρησιμοποιούνται οι μετασχηματιστές. Να αναφέρετε τα βασικά μέρη από
τα οποία αποτελείται ένας μετασχηματιστής.
(Μονάδες 3)

5
289

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 5 θέματα των 10 μονάδων το καθένα.
11. α) Να γράψετε τον ορισμό του εγκάρσιου κύματος.
(Μονάδες 2)
β) Να αναφέρετε κατά πόσο στο εγκάρσιο κύμα σχηματίζονται πυκνώματα και
αραιώματα ή όρη και κοιλάδες.
(Μονάδες 2)
γ) Να περιγράψετε έναν τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε
εγκάρσιο κύμα στο εργαστήριο. Στην περιγραφή σας να σχεδιάσετε την
πειραματική διάταξη που θα χρησιμοποιήσετε και να ονομάσετε τα διάφορα
μέρη της. Στο σχήμα να φαίνεται και η πηγή του κύματος.
(Μονάδες 6)

12. α) Να διατυπώσετε τον κανόνα του Lenz.
(Μονάδες 2)
β) Να αναφέρετε ποιας αρχής της Φυσικής είναι φυσική συνέπεια ο κανόνας του
Lenz.
(Μονάδες 2 )
γ) Να περιγράψετε ένα πείραμα με βάση το οποίο θα επιβεβαιώνεται ο κανόνας
του Lenz. Να σχεδιάσετε την πειραματική διάταξη και να ονομάσετε τα μέρη
της.
(Μονάδες 6)
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13. Δύο μαθητές χρησιμοποίησαν απλό εκκρεμές για να υπολογίσουν την
επιτάχυνση της βαρύτητας. Για συγκεκριμένο μήκος του εκκρεμούς οι μαθητές
μέτρησαν τον χρόνο δέκα περιόδων (10Τ) της ταλάντωσής του. Επανέλαβαν το
πείραμα για διαφορετικά μήκη του εκκρεμούς. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι
μετρήσεις των μαθητών.

Α/Α

(m)

Χρόνος 10 Τ
(s)

1

1,50

24

2

1,70

26

3

1,90

28

4

2,10

29

5

2,30

30

6

2,50

32

Περίοδος Τ
(s)

Τ2 (s2)

α) Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις δύο τελευταίες στήλες του πιο πάνω
πίνακα.
(Μονάδες 4)
β)

Να χαράξετε σε βαθμολογημένους άξονες (στο τετραγωνισμένο χαρτί που
βρίσκεται στο τέλος του τετραδίου σας) τη γραφική παράσταση του
τετραγώνου της περιόδου Τ2 σε συνάρτηση με το μήκος του εκκρεμούς.
(Μονάδες 6)
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14. Στο σχήμα φαίνονται οι υπερβολές ενίσχυσης που σχηματίζονται σε επιφάνεια
νερού μετά από συμβολή δύο υδάτινων κυμάτων που παράγονται από τις πηγές
Π1 και Π2.

Α

Π2

Π1

Υπερβολή
ενίσχυσης
Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στο νερό είναι υ = 5,0 cm/s και η συχνότητα
της πηγής που τα παράγει είναι f = 1,5 Hz.
α) Να ορίσετε το φαινόμενο της συμβολής δύο κυμάτων .
(Μονάδες 3)
β) Να υπολογίσετε τη διαφορά δρόμου του σημείου Α από τις δύο πηγές των
κυμάτων Π1 και Π2.
(Μονάδες 5)
γ) Να αναφέρετε ποια θα είναι η αλλαγή στον αριθμό των υπερβολών όταν η
συχνότητα ταλάντωσης των δύο πηγών Π1 και Π2 αυξηθεί.
(Μονάδες 2)
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15. Ένας ταλαντωτής εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η μετατόπισή του από τη
θέση ισορροπίας του περιγράφεται από την εξίσωση:

(

)

Η μετατόπιση δίνεται σε μέτρα και ο χρόνος σε δευτερόλεπτα.
α) Να προσδιορίσετε το πλάτος

της ταλάντωσης.
(Μονάδες 2)

β) Να υπολογίσετε την περίοδο

της ταλάντωσης.
(Μονάδες 3)

γ) Να χαράξετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της
μετατόπισης
σε συνάρτηση με το χρόνο
για χρονικό διάστημα δύο
περιόδων.
(Μονάδες 5)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

-----------------------------------------------------------------------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 4-ωρο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
Μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας κοντά
στην επιφάνεια της Γης
Φορτίο ηλεκτρονίου
Φορτίο πρωτονίου
Μάζα ηλεκτρονίου
Μάζα πρωτονίου
Μάζα νετρονίου
Ταχύτητα του φωτός στο κενό
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Εμβαδόν Κύκλου
Περίμετρος Κύκλου
Εμβαδόν Επιφάνειας Σφαίρας

g = 9,81 m/s2
qe = - 1,6x10-19 C
qp = +1,6x10-19 C
me = 9,1x10-31 kg
mp = 1,673x10-27 kg
mn = 1,675x10-27 kg
c = 3,0x108 m/s
A = πr2
C = 2πr
Α = 4πr2

4
V  r 3
3

Όγκος Σφαίρας
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έργο σταθερής δύναμης

W = F.s.συνθ

Ισχύς

P

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ
Σχέση γωνιακής και γραμμικής ταχύτητας

υ = ω.r

Σχέση περιόδου και γωνιακής ταχύτητας



W
t
2


ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

dq
dt
V
R
I
P  IV

I

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
Αντίσταση αγωγού
Ηλεκτρική ισχύς
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Νόμος του Hooke
Δυναμική ενέργεια ελατηρίου

F = k.Δx

1
E  k (x)2
2

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Ταχύτητα
Επιτάχυνση

   y02  y 2
α = - ω2.y

1
Dy02
2

Ενέργεια Αρμονικού Ταλαντωτή

E

Σταθερά ταλάντωσης

D = m.ω2

ΚΥΜΑΤΑ
Ταχύτητα διάδοσης κύματος

  f
10
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Εξίσωση τρέχοντος αρμονικού κύματος
Απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών φωτεινών
κροσσών συμβολής

t

x

   0 2 (  )
 
D
y


Ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιου κύματος κατά
μήκος τεντωμένης χορδής



F


400nm    750nm
2x
2t
,ή
y  2 y 0


T
2x
2t
y  2 y 0


T

Μήκος κύματος ορατού φωτός

Εξίσωση στάσιμου κύματος

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε ρευματοφόρο
αγωγό
Μέτρο της μαγνητικής δύναμης σε κινούμενο
ηλεκτρικό φορτίο

F  BIL

Μέτρο της μαγνητικής επαγωγής στο εσωτερικό
πηνίου

B   0

Μαγνητική ροή

  S
V
E
x
d
    N
dt

F  Bq

Ένταση ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου
Νόμος του Faraday
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (48)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α´ και το ΜΕΡΟΣ Β´. Το ΜΕΡΟΣ Α´
περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β´ 5 θέματα. Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α´ βαθμολογείται
με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Β´ βαθμολογείται με 10 μονάδες και οι υποψήφιοι
πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα.
Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
β) Θα χορηγείται τυπολόγιο μαθηματικών.
Γενική παρατήρηση: Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να
στηρίζεται σε προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις
βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν στις
προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, γιατί πολύ πιθανόν η
λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις ενότητες αυτές.
ΑΛΓΕΒΡΑ
Α.
1.
2.
3.
4.
5.

Συναρτήσεις
Ορισμός συνάρτησης.
Γραφική παράσταση συνάρτησης.
Πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών συνάρτησης.
Ορισμός σύνθετης συνάρτηση.
Συνάρτηση ένα προς ένα (1-1).

Β. Όρια συναρτήσεων
1) Όρια συνάρτησης όταν το x τείνει στο άπειρο.
2) Ιδιότητες των ορίων.
3) Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές πράξεις μεταξύ των συμβόλων + ∞ , − ∞ και των
πραγματικών αριθμών.
4) Όριο συνάρτησης όταν το x τείνει σε πραγματικό αριθμό.
Γ. Συνέχεια και Παράγωγοι
1) Έννοια και ορισμός συνέχειας.
2) Συμβολισμοί Δx και Δy.
3) Παράγωγος συνάρτησης.
4) Παραγωγισιμότητα και συνέχεια.
5) Παραγώγιση βασικών συναρτήσεων.
6) Κανόνες παραγώγισης.
7) Παράγωγος τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
8) Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης.
9) Ορισμός πεπλεγμένης συνάρτησης και εύρεση της παραγώγου της.
10) Παράγωγοι ανώτερης τάξης.
11) Εφαρμογή των παραγώγων στην εύρεση της εξίσωσης της εφαπτομένης και της κάθετης μιας
καμπύλης σε σημείο της.
12) Εφαρμογή του κανόνα του de L’ Hôspital για τον υπολογισμό ορίων που παρουσιάζουν
απροσδιοριστία των μορφών

0
,
0

±∞
.
±∞
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Δ. Μελέτη και Γραφική παράσταση συνάρτησης
1) Αύξουσα, φθίνουσα και σταθερή συνάρτηση.
2) Κριτήριο αύξουσας ή φθίνουσας συνάρτησης. Εφαρμογή του στη μελέτη συνάρτησης ως
προς τη μονοτονία.
3) Τοπικά ακρότατα και ολικά μέγιστη ή ελάχιστη τιμή συνάρτησης.
4) Εφαρμογή των κριτηρίων:
α) της πρώτης παραγώγου
β) της πρώτης και δεύτερης παραγώγου
για την εύρεση των τοπικών ακροτάτων μιας συνάρτησης.
5) Σημείο καμπής μιας συνάρτησης.
6) Εφαρμογή των θεωρημάτων που σχετίζονται με την εύρεση των σημείων καμπής μιας
συνάρτησης.
7) Ορισμός και εύρεση της κατακόρυφης/οριζόντιας ασύμπτωτης του διαγράμματος μιας
συνάρτησης y= f(x).
8) Πλάγιες ασύμπτωτες του διαγράμματος συνάρτησης της μορφής

y=

f ( x)
, όπου f(x) και
ϕ( x )

φ(x) πολυώνυμα βαθμού ν+1 και ν αντίστοιχα.
9) Μελέτη και γραφική παράσταση συναρτήσεων των πιο κάτω μορφών με τη βοήθεια
παραγώγων (εκτός των παραμετρικών).
α) y=f(x), όπου f(x) πολυώνυμο βαθμού ≤ 4.
β)

y=

f ( x)
, f(x) και g(x) πολυώνυμα βαθμού ν και μ αντίστοιχα με ν, μ ≤2.
g( x )

Ε. Αόριστο ολοκλήρωμα
α) Ορισμός του αόριστου ολοκληρώματος

∫ f(x)dx = F(x) + C

⇔ F′(x) = f(x)

β) Τύποι των ολοκληρωμάτων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

v
∫ x dx =

x v +1
+ C,
v +1

v ≠ -1

∫ συνxdx = ημx + C
∫ ημxdx = −συνx + C
∫ τεμ xdx = εφx + C
∫ στεμ xdx = -σϕx + C
∫ τεμxεφxdx = τεμx + C
∫ στεμxσφxdx = −στεμx + C
2

2

γ) Προσδιορισμός της σταθεράς C της ολοκλήρωσης όταν δίνεται μια συνθήκη.
δ) Οι ιδιότητες:
1. ∫ df(x)=f(x)+C
2. ∫α.f(x)dx =α ∫ f(x)dx, α=σταθ.
3. ∫ [f(x) ± g(x)]dx= ∫f(x)dx ± ∫g(x)dx
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ε) Ολοκλήρωση με αντικατάσταση.
στ) Εφαρμογή των πιο κάτω τύπων στον υπολογισμό ολοκληρωμάτων:
1.

Αν ∫f(x)dx = F(x) + C

2.

∫ f (x)f ′(x )dx =

3.

∫

v

f ′(x)
f(x)

⇒

f v +1(x)
+C,
v +1

1

∫ f(αx + β)dx = α F(αx + β) + C
v ≠ -1

dx = 2 f(x) + C

ζ) Υπολογισμός ολοκληρωμάτων τριγωνομετρικών συναρτήσεων με χρήση τριγωνομετρικών
μετασχηματισμών.
η) Υπολογισμός με τη βοήθεια κατάλληλης αντικατάστασης (που θα δίνεται) ολοκληρωμάτων των
πιο κάτω μορφών:
1.

∫ f(x,

αx + β )dx

2.

∫ f(x,

α 2 − β 2 x 2 )dx

3.

∫ f(x,

α 2 + β 2 x 2 )dx

4.

∫ f(x,

5.

∫ f(x,

1
2

β x 2 + α2

)dx

β 2 x 2 − α 2 )dx

ΣΤ. Ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές του
α) Ορισμός του ορισμένου ολοκληρώματος ως αθροίσματος:
β

v

∫ f(x)dx = lim ∑ f(x κ ) Δx
α

ν →∞

κ =1

β) Σχέση ορισμένου και αόριστου ολοκληρώματος:
β

∫ f(x)dx = F(β) - F(α)
α

όπου

F(x) = ∫ f(x)dx

Εφαρμογή του τύπου αυτού στην εύρεση ορισμένων ολοκληρωμάτων.
γ) Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος με αντικατάσταση.
Ζ. Συνδυαστική
α) Ορισμός του v!.
β) Η αρχή της απαρίθμησης και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων.
γ) Απόδειξη και εφαρμογή στη λύση ασκήσεων και προβλημάτων των τύπων:
1. Των μεταθέσεων των v διαφορετικών αντικειμένων.
2. Των επαναληπτικών μεταθέσεων των v αντικειμένων.
3. Tων κυκλικών μεταθέσεων των ν διαφορετικών αντικειμένων.
4. Των διατάξεων v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.
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5.
6.

Των επαναληπτικών διατάξεων v αντικειμένων ανά κ.
Των συνδυασμών v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.

δ) Απόδειξη και εφαρμογή των ιδιοτήτων των συνδυασμών:
1.

v  v 
  = 

κ v - κ

 v   v - 1   v - 1
 + 

2.   = 
 κ   κ - 1  κ 

Η. Θεωρία πιθανοτήτων
1. Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενο, βέβαιο και αδύνατο ενδεχόμενο.
2. Ορισμός πιθανότητας ενδεχομένου κατά Laplace και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων.
3. Αντίθετα και ασυμβίβαστα ενδεχόμενα.
4. Ένωση, τομή και διαφορά συνόλων.
5. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των αξιωμάτων Kolmogorov.
P(A)≥0,

P(Ω)=1, Ρ(Α∪Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β), αν Α, Β ασυμβίβαστα ενδεχόμενα.

6. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των ιδιοτήτων των πιθανοτήτων
P(A΄)=1-P(A), Ρ(Α-Β)=Ρ(Α)-Ρ(Α∩Β), Ρ(Α∪Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β)-Ρ(Α∩Β)
7. Δεσμευμένη ή υπό συνθήκη πιθανότητα και εφαρμογή του τύπου

P(B / A ) =

P(B ∩ A )
, στη λύση ασκήσεων.
P( A )

8. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα και απόδειξη των ιδιοτήτων των ανεξαρτήτων ενδεχομένων.
Θ. Στατιστική
1. Ορισμός των όρων: πληθυσμός, άτομο, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική – ποιοτική μεταβλητή,
δείγμα, συχνότητα και σχετική συχνότητα δεδομένων.
2. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων.
3. Κατασκευή πίνακα κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.
4. Ομαδοποίηση παρατηρήσεων.
5. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων με τη χρήση ραβδογράμματος, κυκλικού διαγράμματος,
διαγράμματος συχνοτήτων, πολυγώνου συχνοτήτων και ιστογράμματος.
6. Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Υπολογισμός του αριθμητικού μέσου, της διαμέσου,
της επικρατούσας τιμής και της τυπικής απόκλισης μιας κατανομής.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Α. Κύκλος
α) Η εξίσωση κύκλου όταν δίνεται το κέντρο και η ακτίνα του.
β) Αναφορά στη γενική μορφή εξίσωσης κύκλου:

x 2 + y 2 + 2 gx + 2fy + c = 0

γ) Χρήση της δύναμης σημείου προς κύκλο για την εύρεση της θέσης σημείου ως προς κύκλο.
Σημείωση: Βοηθήματα για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο κάτω:
1. Μαθηματικά Γ΄ Τεχνικής Κατεύθυνσης 2001, ΥΑΠ Τεχνικής Εκπαίδευσης.
2. Μαθηματικά Επιλογής Γ΄ Ενιαίου Λυκείου 2003, έκδοση ΥΑΠ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4-ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014
8:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Στο τέλος του δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο, το οποίο αποτελείται από
δύο (2) σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται
με 5 μονάδες.
1. Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει τον εβδομαδιαίο μισθό σε ευρώ που
παίρνουν 42 οικογένειες.

Να βρείτε:
(α) Πόσες οικογένειες παίρνουν €250 εβδομαδιαίο μισθό.
(β) Πόσες οικογένειες παίρνουν τουλάχιστον €300 εβδομαδιαίο μισθό.
2. Να βρείτε την παράγωγο

dy
της συνάρτησης y  3x2  4x  5
dx

3. Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της λέξης ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ.

4x  10
x  2x  3

4. Να βρείτε το όριο lim

Σελ. 1 από 3
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2

 5x

5. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

4

dx

0

6. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο Κ(1,2) και
ακτίνα R=3.
7. Ένα τμήμα μιας Τεχνικής Σχολής αποτελείται από 12 αγόρια και 4 κορίτσια.
Στο διαγώνισμα των μαθηματικών η μέση τιμή της βαθμολογίας όλων των
μαθητών του τμήματος ήταν 13. Αν η μέση τιμή της βαθμολογίας των
κοριτσιών ήταν 16, να βρείτε τη μέση τιμή της βαθμολογίας των αγοριών.
8. Να βρείτε την παράγωγο

dy
της συνάρτησης y  x  ημ2x
dx

9. Να βρείτε πόσους τετραψήφιους αριθμούς μπορούμε να σχηματίσουμε με τα
ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5 αν
(α) επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου,
(β) δεν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου.
10. Τα Α και Β είναι ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με P(A) 
2
13
και P(A  B) 
.
5
15
Να βρείτε τις πιθανότητες:

3
,
5

P(A  B) 

(α) P(A΄)
(β) P(Β)
(γ) P(A / Β)
(δ) P(A΄  Β)
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΡΟΣ Β΄: Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται
με 10 μονάδες.

x2  1
1. Δίνεται η συνάρτηση με τύπο y  2
x 9
Να βρείτε το πεδίο ορισμού, τα σημεία τομής με τους άξονες, τα διαστήματα
μονοτονίας, τα τοπικά ακρότατα, τις ασύμπτωτες της συνάρτησης και στη
συνέχεια να την παραστήσετε γραφικά.
Σελ. 2 από 3
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2. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των τροχαίων παραβάσεων που
καταγράφηκαν κατά το μήνα Απρίλιο σε μια πόλη.
Αριθμός παραβάσεων  xi 

10

11

13

15

16

19

20

Αριθμός ημερών  fi 

6

6

1

8

4

3

2

Να βρείτε:
(α) Την επικρατούσα τιμή  x ε  των παρατηρήσεων.
(β) Τη διάμεσο  x δ  των παρατηρήσεων.
(γ) Τη μέση τιμή  x  των παρατηρήσεων.
(δ) Την τυπική απόκλιση  σ  των παρατηρήσεων.
3. Η συνάρτηση με τύπο y = αx2 +2βx +4 παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο
σημείο Α(1,3) .
(α) Να βρείτε τις τιμές των σταθερών α και β.
(β) Αν α  1 και β  1 να βρείτε την εξίσωση της κάθετης της καμπύλης
της συνάρτησης στο σημείο της με x  1.
4. Σε ένα κιβώτιο υπάρχουν 12 λαμπτήρες από τους οποίους οι 3 είναι
ελαττωματικοί. Παίρνουμε τυχαία 4 λαμπτήρες.
Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων:
Α: «Μόνο ένας λαμπτήρας είναι ελαττωματικός».
Β: «Το πολύ 2 λαμπτήρες είναι ελαττωματικοί».
Γ: «Τουλάχιστον 3 λαμπτήρες να μην είναι ελαττωματικοί».
5. Δίνεται η συνάρτηση με τύπο y = ημ2 x

d2 y
+2y  2συν 2 x  0
(α) Να δείξετε ότι
2
dx
(β) Να βρείτε το ολοκλήρωμα  ημ2 x dx

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Σελ. 3 από 3
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Στατιστική






 ( xi  x )2
i 1

ή

v



 fi ( xi  x ) 2
i 1

v





fx
i 1

i i

v

2



όπου ν   f i

 x2 ,

i 1

2. Τριγωνομετρία

ημ(Α  Β)  ημΑσυνΒ  συνΑημΒ ,

συν(Α  Β)  συνΑσυνΒ  ημΑημΒ

2 ημασυνβ  ημ(α  β)  ημ(α  β) ,

2 συνασυνβ  συν(α  β)  συν(α  β)

2 ημαημβ  συν(α  β)  συν(α  β) ,

ημ 2α 

1  συν2α
,
2

ημ2α 

2t
,
1  t2

ημΑ  ημΒ  2 ημ

ημ2α  2ημα  συνα ,

συν 2α 
συν2α 

ΑΒ
ΑΒ
,
συν
2
2

συνΑ  συνΒ  2 συν

συν2α   2α - ημ 2

1  συν2α
2

1  t2
,
1  t2

ημΑ  ημΒ  2 ημ

ΑΒ
ΑΒ
,
συν
2
2

t  εφα
ΑΒ
ΑΒ
συν
2
2

συνΑ  συνΒ  2 ημ

ΒΑ ΑΒ
ημ
2
2

Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:
Σε μοίρες

ή

ημχ  ημα
συνχ  συνα
εφχ  εφα

Σε ακτίνια

ή

,

,
,

,
,

3. Γεωμετρία
Ορθό Πρίσμα
Κανονική Πυραμίδα
Κύλινδρος
Κώνος
Κόλουρος Κώνος
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,

4. Αναλυτική Γεωμετρία
Απόσταση δύο σημείων

Απόσταση σημείου

Έλλειψη

x2



2



2



Εκκεντρότητα

:



d

x2  x1 )2  ( y2  y1) )2
:

από την ευθεία

y2



και

 1,    2   2 ,

 

Εστίες

d 

Ax1  By1  
A2  B 2

( γ,0), Διευθετούσες x  




5. Παράγωγοι


 u  u  v  u  v
,
  
v2
v

(u  v)  u  v  u  v ,

( ημx)  συνx ,

( συνx)  ημx ,

dy
dy du


dx
du dx

( εφx)  τεμ 2 x ,

6. Ολοκληρώματα

 τεμxdx  ln τεμx  εφx  c



dx
α x
2

2

 τοξημ

7. Απλός τόκος:

T

,

x
c
α

x

 στεμxdx  ln εφ 2  c

α

2

dx
1
x
 τοξεφ  c
2
x
α
α

K EX
100
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(ln x) 

1
x


,


ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (49)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρείς (3) ώρες
Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α´ και το ΜΕΡΟΣ Β´. Το ΜΕΡΟΣ Α´
περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β´ 5 θέματα. Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α´ βαθμολογείται
με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Β´ βαθμολογείται με 10 μονάδες και οι υποψήφιοι
πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα.
Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
β) Θα χορηγείται τυπολόγιο μαθηματικών.
Γενική παρατήρηση: Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να
στηρίζεται σε προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις
βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν στις
προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, γιατί πολύ πιθανόν η
λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις ενότητες αυτές.
Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ
1) Συστήματα εξισώσεων β΄ βαθμού.
2) Προβλήματα που λύονται με εξισώσεις και συστήματα β΄ βαθμού.
Β. ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ
1) Πολύεδρα
α) Στοιχεία των πολυέδρων: έδρες, ακμές, κορυφές, διαγώνιες, βάσεις, ύψη, παράπλευρη και
ολική επιφάνεια.
β) Πολύεδρο, ορθό πρίσμα, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, κύβος και τετραγωνική πυραμίδα.
γ) Υπολογισμός των στοιχείων, του εμβαδού επιφάνειας και του όγκου ορθού πρίσματος,
ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, κύβου και τετραγωνικής πυραμίδας.
2) Στερεά από περιστροφή.
α) Στοιχεία ενός στερεού που δημιουργείται με περιστροφή: άξονας περιστροφής, γενέτειρα,
βάσεις, κυρτή επιφάνεια, ακτίνες.
β) Εφαρμογή των τύπων μέτρησης του εμβαδού και του όγκου των στερεών
ι) κύλινδρος
ιι) κώνος
ιιι) κόλουρος κώνος
γ) Εύρεση του εμβαδού της ολικής επιφάνειας και του όγκου του στερεού που παράγεται από
την περιστροφή ενός επιπέδου σχήματος γύρω από άξονα του επιπέδου του (που δε το
τέμνει), όταν το παραγόμενο στερεό αποτελείται από γνωστά στερεά εκ περιστροφής και τα
στοιχεία τους υπολογίζονται εύκολα.
Γ. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
1) Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων των μορφών
α) ημx=ημτ,

συνx=συντ,

εφx=εφτ ,

β) ημx=συντ,

(αημx±β). (γσυνx±δ)=0,

σφx=σφτ

ημ(αx+β)=συν(γx+δ)

ή τριγωνομετρικών εξισώσεων που καταλήγουν στις πιο πάνω μορφές.
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2

γ) αημ x+βημx+γ=0,

2

ασυν x+βσυνx+γ=0,

2

αεφ x+βεφx+γ=0,

ή τριγωνομετρικών εξισώσεων που με απλούς μετασχηματισμούς τύπων καταλήγουν στις
πιο πάνω μορφές.
Δ. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
α) Ορισμός του v!.
β) Η αρχή της απαρίθμησης και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων.
γ) Απόδειξη και εφαρμογή στη λύση ασκήσεων και προβλημάτων των τύπων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Των μεταθέσεων των v διαφορετικών αντικειμένων.
Των επαναληπτικών μεταθέσεων των v αντικειμένων.
Tων κυκλικών μεταθέσεων των ν διαφορετικών αντικειμένων.
Των διατάξεων v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.
Των επαναληπτικών διατάξεων v αντικειμένων ανά κ.
Των συνδυασμών v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.

δ) Απόδειξη και εφαρμογή των ιδιοτήτων των συνδυασμών:
1.

v  v 
  = 

κ v - κ

 v   v - 1   v - 1
 + 

2.   = 
 κ   κ - 1  κ 

Ε. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενο, βέβαιο και αδύνατο ενδεχόμενο.
2. Ορισμός πιθανότητας ενδεχομένου κατά Laplace και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων.
3. Αντίθετα και ασυμβίβαστα ενδεχόμενα.
4. Ένωση, τομή και διαφορά συνόλων.
5. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των αξιωμάτων Kolmogorov.
P(A)≥0,

P(Ω)=1, Ρ(Α∪Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β), αν Α, Β ασυμβίβαστα ενδεχόμενα.

6. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των ιδιοτήτων των πιθανοτήτων
P(A΄)=1-P(A), Ρ(Α-Β)=Ρ(Α)-Ρ(Α∩Β), Ρ(Α∪Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β)-Ρ(Α∩Β)
7. Δεσμευμένη ή υπό συνθήκη πιθανότητα και εφαρμογή του τύπου

P(B / A ) =

P(B ∩ A )
, στη λύση ασκήσεων.
P( A )

8. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα και απόδειξη των ιδιοτήτων των ανεξαρτήτων ενδεχομένων.
ΣΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
1. Προβλήματα ποσοστών, Φ.Π.Α., προμήθειας, εκπτώσεων και κερδοζημιών.
2. Προβλήματα κοστολόγησης.
Ζ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1. Ορισμός των όρων: πληθυσμός, άτομο, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική – ποιοτική μεταβλητή,
δείγμα, συχνότητα και σχετική συχνότητα δεδομένων.
2. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων.
3. Κατασκευή πίνακα κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.
4. Ομαδοποίηση παρατηρήσεων.
5. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων με τη χρήση ραβδογράμματος, κυκλικού διαγράμματος,
διαγράμματος συχνοτήτων, πολυγώνου συχνοτήτων και ιστογράμματος.
6. Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Υπολογισμός του αριθμητικού μέσου, της διαμέσου,
της επικρατούσας τιμής και της τυπικής απόκλισης μιας κατανομής.
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Η.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Ορισμός συνάρτησης.
Γραφική παράσταση συνάρτησης.
Πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών συνάρτησης.
Παράγωγος συνάρτησης.
Παραγώγιση βασικών συναρτήσεων.
Κανόνες παραγώγισης.
Παράγωγος τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης.
Παράγωγοι ανώτερης τάξης.

Θ. ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ
α) Ορισμός του αόριστου ολοκληρώματος

∫ f(x)dx = F(x) + C

⇔ F′(x) = f(x)

β) Τύποι των ολοκληρωμάτων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

v
∫ x dx =

x v +1
+ C,
v +1

v ≠ -1

∫ συνxdx = ημx + C
∫ ημxdx = −συνx + C
∫ τεμ xdx = εφx + C
∫ στεμ xdx = -σϕx + C
∫ τεμxεφxdx = τεμx + C
∫ στεμxσφxdx = −στεμx + C
2

2

γ) Προσδιορισμός της σταθεράς C της ολοκλήρωσης όταν δίνεται μια συνθήκη.
δ) Οι ιδιότητες:
1. ∫ df(x)=f(x)+C
2. ∫α.f(x)dx =α ∫ f(x)dx, α=σταθ.
3. ∫ [f(x) ± g(x)]dx= ∫f(x)dx ± ∫g(x)dx
Ι. ΕΥΘΕΙΑ - ΚΥΚΛΟΣ
α) Ορισμός ευθείας.
β) Κλίση ή συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας.
γ) Εξίσωση ευθείας που περνά από σημείο x1, y1 και έχει κλίση λ.
δ) Εξίσωση μιας ευθείας όταν γνωρίζουμε δυο σημεία της.
ε) Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας Ax + By + Γ = 0 , A ≠ 0 , B ≠ 0 .
στ) Η εξίσωση κύκλου όταν δίνεται το κέντρο και η ακτίνα του.
ζ) Αναφορά στη γενική μορφή εξίσωσης κύκλου:

(

)

x 2 + y 2 + 2gx + 2fy + c = 0

Σημείωση: Βοηθήματα για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο κάτω:
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1) Μαθηματικά Γ΄ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης 2001, ΥΑΠ Τεχνικής
Εκπαίδευσης.
2) Μαθηματικά Γ΄ Τεχνικής Κατεύθυνσης 2001, ΥΑΠ Τεχνικής Εκπαίδευσης.
3) Μαθηματικά Επιλογής Γ΄ Ενιαίου Λυκείου 2003, έκδοση ΥΑΠ.
——————————————————————
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4-ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014
8:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤEΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Στο τέλος του δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο, το οποίο αποτελείται από
δύο (2) σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται
με 5 μονάδες.
1. Να βρείτε τον όγκο ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου με μήκος 4 m, πλάτος 2 m
και ύψος 6 m.
2. Στο πιο κάτω ραβδόγραμμα φαίνονται τα μηνιαία έξοδα μιας οικογένειας.

Να βρείτε:
(α) Το ποσό που πληρώνει μηνιαίως η οικογένεια σε δάνεια.
(β) Τα συνολικά μηνιαία έξοδα της οικογένειας.

Σελ. 1 από 4
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3. Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της λέξης ΑΕΡΙΟ.
4. Ένας κτηματομεσίτης αμείβεται με προμήθεια 4% επί των πωλήσεων. Πόση
προμήθεια θα πάρει για πωλήσεις €120000;
5. Να βρείτε τη γενική λύση της τριγωνομετρικής εξίσωσης: εφ3x  εφ45
6. Να βρείτε την παράγωγο

dy
της συνάρτησης: y = x2 - 3συνx +5
dx

7. Να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου και το μήκος της ακτίνας του
κύκλου: x2 +(y - 3)2 = 49
8. Πόσους τριψήφιους αριθμούς μπορούμε να σχηματίσουμε χρησιμοποιώντας τα
ψηφία 5, 6, 7, 8, 9 αν
(α) επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου;
(β) δεν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου;
9. Να λύσετε το σύστημα:

x - y = -1
xy = 2

10. Δίνεται κώνος με γενέτειρα 13 cm και ακτίνα βάσης 5 cm.
Να βρείτε:
(α) Το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας του.
(β) Τον όγκο του.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄

Σελ. 2 από 4
310

ΜΕΡΟΣ Β΄: Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται
με 10 μονάδες.
1. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των παιδιών που καταμετρήθηκαν
μέσα σε κάθε αυτοκίνητο κατά τη διάβαση 40 αυτοκινήτων από μια διασταύρωση.

Αριθμός παιδιών  xi 

0

1

2

3

4

Αριθμός αυτοκινήτων  fi 

4

10

13

8

5

Να βρείτε:
(α) Την επικρατούσα τιμή (xε) των παρατηρήσεων.
(β) Την μέση τιμή ( x ) των παρατηρήσεων.
(γ) Την τυπική απόκλιση ( σ ) των παρατηρήσεων.
2. Ένας εισαγωγέας αγόρασε από το εξωτερικό αυτοκίνητο αξίας €20000. Πλήρωσε
€1200 για μεταφορικά. Επίσης πλήρωσε επιπλέον 15% πάνω στο συνολικό
κόστος του αυτοκινήτου για διάφορα άλλα έξοδα.
Να υπολογίσετε:
(α) Πόσα κόστισε το αυτοκίνητο στον εισαγωγέα.
(β) Πόσα πρέπει να πωληθεί το αυτοκίνητο για να έχει κέρδος 25%
ο εισαγωγέας.
3. Τα Α και Β είναι ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με Ρ  Α  =
Ρ Β  =

3
8
και Ρ  Α  Β  = .
5
15

1
,
3

Να βρείτε τις πιθανότητες:
(α) P(B)
(β) P(A  B)
(γ) P(A / B)

Σελ. 3 από 4
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4. (α) Δίνεται η συνάρτηση: y  x  ημ2x
(i) Να βρείτε την πρώτη παράγωγο

dy
της συνάρτησης.
dx

(ii) Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο

d2 y
της συνάρτησης.
dx 2

2

(β) Να βρείτε το ολοκλήρωμα:   x 4  2 x  3  dx
x 


5. Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο
τραπέζιο με Α̂  90 , Δ̂  90 , ΑΒ  4 cm ,

BΓ  10 cm και ΓΔ 10 cm . Το τραπέζιο
ΑΒΓΔ στρέφεται πλήρη στροφή γύρω από
τον άξονα xy που είναι παράλληλος προς
την ΑΔ και απέχει 1 cm από αυτή.

1 cm

Να βρείτε:
(α) Το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας του
στερεού που παράγεται.
(β) Τον όγκο του στερεού που παράγεται.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Σελ. 4 από 4
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ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
1. τατιστική






 ( xi  x )2
i 1

ή

v



 fi ( xi  x )2
i 1

v





fx
i 1

i i

v

2



όπου ν   f i

 x2 ,

i 1

2. Σπιγωνομετπία

ημ(Α  Β)  ημΑσυνΒ  συνΑημΒ ,

συν(Α  Β)  συνΑσυνΒ  ημΑημΒ

2 ημασυνβ  ημ(α  β)  ημ(α  β) ,

2 συνασυνβ  συν(α  β)  συν(α  β)

2 ημαημβ  συν(α  β)  συν(α  β) ,

ημ 2α 

1  συν2α
,
2

ημ2α 

2t
,
1  t2

ημΑ  ημΒ  2 ημ

ημ2α  2ημα  συνα ,

συν 2α 
συν2α 

ΑΒ
ΑΒ
,
συν
2
2

συνΑ  συνΒ  2 συν

συν2α   2α - ημ 2

1  συν2α
2

1  t2
,
1  t2

ημΑ  ημΒ  2 ημ

ΑΒ
ΑΒ
,
συν
2
2

t  ευα
ΑΒ
ΑΒ
συν
2
2

συνΑ  συνΒ  2 ημ

ΒΑ ΑΒ
ημ
2
2

Λύση τπιγωνομετπικών εξισώσεων:
ε μοίπερ

ή

ημχ  ημα
συνχ  συνα
ευχ  ευα

ε ακτίνια

ή

,

,
,

,
,

3. Γεωμετπία
Ορθό Πρίσμα
Κανονική Πσραμίδα
Κύλινδρος
Κώνος
Κόλοσρος Κώνος
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,

4. Αναλςτική Γεωμετπία
Απόζηαζη δύο ζημείων

Απόζηαζη ζημείοσ

Έλλειψη

x2



2



2



Εκκενηρόηηηα

:



d

x2  x1 )2  ( y2  y1) )2
:

από ηην εσθεία

y2



και

 1,    2   2 ,

 

Εζηίες

d 

Ax1  By1  
A2  B 2

( γ,0), Διεσθεηούζες x  




5. Παπάγωγοι


 u  u  v  u  v
,
  
v2
v

(u  v)  u  v  u  v ,

( ημx)  συνx ,

( συνx)  ημx ,

dy
dy du


dx
du dx

( ευx)  τεμ 2 x ,

6. Ολοκληπώματα

 τεμxdx  ln τεμx  ευx  c



dx
α x
2

2

 τοξημ

7. Απλόρ τόκορ:

T

,

x
c
α

x

 στεμxdx  ln ευ 2  c

α

2

dx
1
x
 τοξευ  c
2
x
α
α

K EX
100
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(ln x) 

1
x


,


ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (50)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη το ΜΕΡΟΣ Α´ και το ΜΕΡΟΣ Β´. Το ΜΕΡΟΣ Α´
περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β´ 5 θέματα. Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α´ βαθμολογείται
με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Β´ βαθμολογείται με 10 μονάδες και οι υποψήφιοι
πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα.
Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
β) Θα χορηγείται τυπολόγιο μαθηματικών.
Γενική παρατήρηση: Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να
στηρίζεται σε προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις
βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν στις
προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, γιατί πολύ πιθανόν η
λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις ενότητες αυτές.
Α. Στερεομετρία
1) Ορισμός του πολυέδρου, του ορθού πρίσματος, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, του
κύβου, της τετραγωνικής πυραμίδας, του κυλίνδρου, του κώνου και του κόλουρου κώνου.
2) Υπολογισμός των στοιχείων, του εμβαδού επιφάνειας και του όγκου των ως άνω στερεών.
3) Προβλήματα περιστροφής επιπέδου σχήματος γύρω από άξονα.
Β. Προβλήματα της Καθημερινής ζωής
1) Μαθηματικά καταναλωτή: προβλήματα ποσοστών, Φ.Π.Α., προμήθειας, εκπτώσεων και
κερδοζημιών.
2) Προβλήματα κοστολόγησης.
Γ. Στατιστική
1) Ορισμός των όρων: πληθυσμός, άτομο, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική – ποιοτική μεταβλητή,
δείγμα, συχνότητα και σχετική συχνότητα δεδομένων.
2) Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων.
3) Κατασκευή πίνακα κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.
4) Ομαδοποίηση παρατηρήσεων.
5) Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων με τη χρήση ραβδογράμματος, κυκλικού διαγράμματος,
διαγράμματος συχνοτήτων, πολυγώνου συχνοτήτων και ιστογράμματος.
6) Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Υπολογισμός του αριθμητικού μέσου, της διαμέσου,
της επικρατούσας τιμής και της τυπικής απόκλισης μιας κατανομής.
Σημείωση: Βοήθημα για τους υποψηφίους θα μπορούσε να είναι και το πιο κάτω:
1. Μαθηματικά Γ΄ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης 2001, ΥΑΠ Τεχνικής Εκπαίδευσης.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2-ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014
8:00 – 11:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤEΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Στο τέλος του δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο, το οποίο αποτελείται από
δύο (2) σελίδες.

ΜΕΡΟΣ Α΄: Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται
με 5 μονάδες.
1. Δίνεται κύβος με ακμή 4 cm . Να βρείτε τον όγκο του.
2. Στο πιο κάτω ραβδόγραμμα φαίνεται η κατανομή των μαθητών στους διάφορους
ομίλους ενός τμήματος μιας Τεχνικής Σχολής της Κύπρου.

Με βάση το πιο πάνω διάγραμμα να βρείτε:
(α) πόσοι από τους μαθητές έχουν επιλέξει το Θεατρικό όμιλο, και
(β) πόσοι είναι όλοι οι μαθητές του τμήματος.
Σελ. 1 από 4
316

3. Μια πολύτεκνη οικογένεια έχει 6 παιδιά με ηλικίες 15, 11, 13, 8, 5 και 2 χρονών.
Να βρείτε τη μέση τιμή των ηλικιών των 6 παιδιών της οικογένειας.
4. Ένα κινητό τηλέφωνο αξίας €500 πωλήθηκε με έκπτωση 20 % πάνω στην αξία
του. Να βρείτε πόσα πωλήθηκε το κινητό τηλέφωνο.
5. Κύλινδρος έχει ακτίνα βάσης 3 cm και ύψος 5 cm .
Να βρείτε:
(α) το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειάς του, και
(β) τον όγκο του.
6. Ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχε μια ομάδα ποδοσφαίρου σε οκτώ αγώνες
ενός πρωταθλήματος είναι: 3, 1, 2, 2, 5, 2, 4, 3.
Να βρείτε:
(α) την επικρατούσα τιμή  χ ε  , και
(β) τη διάμεσο (χ δ ) των παρατηρήσεων.
7. Ορθό πρίσμα έχει ύψος 7 cm . Αν η βάση του είναι τετράγωνο με εμβαδόν
25 cm2 να βρείτε:
(α) το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειάς του, και
(β) τον όγκο του πρίσματος.
8. Σε ένα γυμνάσιο φοιτούν 198 μαθήτριες που αποτελούν το 45% όλων των
παιδιών του σχολείου. Να βρείτε πόσα παιδιά φοιτούν στο σχολείο.
9. Κανονική τετραγωνική πυραμίδα έχει ύψος 4 cm και ακμή βάσης 6 cm .
Να βρείτε:
(α) το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας της πυραμίδας, και
(β) τον όγκο της πυραμίδας.
10. Το εμβαδόν της κυρτής επιφάνειας ενός κόλουρου κώνου είναι Εκ  221π cm2
και οι ακτίνες των βάσεων του 6 cm και 11 cm . Να βρείτε τον όγκο του
κόλουρου κώνου.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
Σελ. 2 από 4
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται
με 10 μονάδες.
1. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των ωρών που παρακολουθούν
τηλεόραση το Σαββατοκύριακο 40 παιδιά μιας κοινότητας.
Αριθμός ωρών  χ i 

0

1

2

3

4

5

Αριθμός παιδιών  fi 

1

4

12

8

7

8

Να βρείτε:
(α) την επικρατούσα τιμή  χ ε  των παρατηρήσεων,
(β) τη μέση τιμή  χ  των παρατηρήσεων, και
(γ) την τυπική απόκλιση  σ  των παρατηρήσεων.
2. Εισαγωγέας αγόρασε 30 τηλεοράσεις και πλήρωσε €14400 . Πλήρωσε επιπλέον
€600 για έξοδα μεταφοράς. Ο εισαγωγέας πωλεί τις τηλεοράσεις με κέρδος 25%
επί του συνολικού κόστους. Να υπολογίσετε πόσα πρέπει να πωλεί την κάθε
τηλεόραση αν στην τιμή πώλησης θα περιλαμβάνεται επιπλέον 19% Φ.Π.Α.
3. Στο πιο κάτω κυκλικό διάγραμμα φαίνονται οι αφίξεις των τουριστών στην
Κύπρο το έτος 2013, από τη Σουηδία, την Ελλάδα και τη Ρωσία.

Αν ο συνολικός αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο από τις
τρεις πιο πάνω χώρες ήταν 960000 να βρείτε:
(α) πόσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Κύπρο από την Ελλάδα,
(β) το ποσοστό (%) των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο από τη
Σουηδία, και
(γ) πόσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Κύπρο από τη Ρωσία .
Σελ. 3 από 4
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4. Μια
αίθουσα
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
σχήματος
ορθογωνίου
παραλληλεπιπέδου έχει μήκος 12 m , πλάτος 8 m και ύψος 3 m . Η αίθουσα
θα επενδυθεί με μονωτικό υλικό. Θα καλυφθούν όλες οι επιφάνειες εκτός από
το πάτωμα, την είσοδο και το παράθυρο. Η είσοδος έχει πλάτος 1 m και ύψος
2 m και το παράθυρο έχει μήκος 3 m και πλάτος 1 m .
(α) Να βρείτε πόσα τετραγωνικά μέτρα μονωτικού υλικού θα χρειαστούν για την
επένδυση της αίθουσας.
(β) Η τιμή πώλησης του μονωτικού υλικού είναι €15 το τετραγωνικό μέτρο και το
κόστος τοποθέτησής του είναι €12 το τετραγωνικό μέτρο . Να βρείτε το
συνολικό κόστος της επένδυσης της αίθουσας με μονωτικό υλικό.

5. Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι
ορθογώνιο τραπέζιο με γωνίες
Bˆ = Γˆ = 90 o και ΑΒ  χχ . Το
τραπέζιο ΑΒΓΔ περιστρέφεται πλήρη
στροφή γύρω από τον άξονα χχ .
Αν ΑΒ = 10 cm , ΒΓ = 8 cm και
ΓΔ = 4 cm ,να βρείτε:

(α) την ολική επιφάνεια, και
(β) τον όγκο του στερεού που
παράγεται.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Σελ. 4 από 4
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Στατιστική
ν

σ

χ
i1

i

 χ

κ

2

ή

v

σ

 f χ
i

i1

 χ

κ

2

i

v



fχ
i1

i

i

2

v

 χ2,

κ

όπου ν   fi
i1

2. Τριγωνομετρία
ημ(Α  Β)  ημΑσυνΒ  συνΑημΒ ,

συν(Α  Β)  συνΑσυνΒ  ημΑημΒ

2ημασυνβ  ημ(α  β)  ημ(α  β) ,

2συνασυνβ  συν(α  β)  συν(α  β)

2ημαημβ  συν(α  β)  συν(α  β) ,
ημ2α 

1  συν2α
,
2

1  συν2α
2

1 t2
συν2α 
,
1 t2

2t
ημ2α 
,
1 t2
ημΑ  ημΒ  2ημ

συν 2α 

t  εφα

Α Β
Α Β
,
συν
2
2

συνΑ  συνΒ  2συν

συν2α  συν 2α  ημ2α

ημ2α  2ημα  συνα ,

ημΑ  ημΒ  2ημ

Α Β
Α Β
,
συν
2
2

Α Β
Α Β
συν
2
2

συνΑ  συνΒ  2 ημ

ΒΑ
Α Β
ημ
2
2

Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:

χ  3600 κ  1800  α, κ  Ζ

Σε ακτίνια
χ  2κπ  α ή
χ  2κπ  π  α, κ  Ζ

συνχ  συνα

χ  3600 κ  α, κ  Ζ

χ  2κπ  α, κ  Ζ

εφχ  εφα

χ  1800 κ  α, κ  Ζ

χ  κπ  α, κ  Ζ

ημχ  ημα

Σε μοίρες
χ  3600 κ  α ή

3. Γεωμετρία
Ορθό Πρίσμα
Κανονική Πυραμίδα

Ε π  Πβ  υ
Eπ 

1
Πβ  h
2

Κύλινδρος

Εκ  2πRυ

Κώνος

Eκ  πRλ

Κόλουρος Κώνος

Eκ  π  R  ρ  λ
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V  Eβ  υ
V

Eβ .υ
3

V  πR 2υ
πR 2υ
V
3
πυ 2
V
R  Rρ  ρ 2
3





4. Αναλυτική Γεωμετρία
Απόσταση δυο σημείων Α  χ1,ψ1  και Β  χ 2 ,ψ2  : d 

 χ 2  χ1 

Απόσταση σημείου Σ  χ1,ψ1  από ευθεία Aχ  Bψ  Γ  0 : d 

χ 2 ψ2
Έλλειψη: 2  2  1, γ  α 2  β 2 , α  β
α
β
Εκκεντρότητα: ε 

2

 ψ2  ψ1 

2

Aχ 1  Bψ1  Γ
A 2  B2

α
Εστίες:  γ,0  , Διευθετούσες: χ   ,
ε

γ
α

5. Παράγωγοι

u  v   u  v  u  v ,


 u  u  v  u  v 
,
v 
v2
 

ημχ   συνχ ,

 συνχ   ημχ ,

dψ du
dψ


du dχ
dχ

 εφχ   τεμ2 χ ,

6. Ολοκληρώματα

 τεμχ dχ  ln


dχ
α2  χ 2

τεμχ  εφχ  c

 τοξημ

χ
c
α

7. Απλός τόκος: T 

 στεμχ dχ  ln

εφ

χ
c
2

dχ
1
χ
τοξεφ

c
2
α χ α
α
2

K E  X
100
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ln χ  

1
χ

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΓΓΛΙΚΑ 4ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ) (52)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες και 15 λεπτά
Μέρος Ι. Ενότητα Α: 30 λεπτά
Μέρος ΙΙ. Ενότητα Β, Γ και Δ: δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Μέρος Ι. – 30 λεπτά
Ενότητα Α - Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
Δίνεται στο μαθητή ακουστικό κείμενο ή ακουστικά κείμενα προφορικού λόγου με στόχο να
κατανοήσει τα επί μέρους νοήματα των κειμένων και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
γλωσσικών δραστηριοτήτων, αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού τύπου.
(βαθμοί 20)
Μέρος ΙΙ. – δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Ενότητα Β – Παραγωγή γραπτού λόγου
Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν στην ξένη γλώσσα,
κείμενο έκτασης περίπου 150-200 λέξεων. Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι
περιγραφή ή/και διήγηση.
(βαθμοί 30)
Ενότητα Γ – Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίνεται στους υποψήφιους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση
και άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους
νοημάτων του κειμένου ή των κειμένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και
κλειστού τύπου και διαφόρων τύπων όπως, απαίτησης σύντομης ή εκτεταμένης απάντησης,
πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, σωστό/λάθος κ.α.
Η θεματολογία των κειμένων βασίζεται σε θέματα σχετικά με τα ξενοδοχειακά.
(βαθμοί 30)
Ενότητα Δ – Χρήση της γλώσσας
Δίνονται δραστηριότητες / ασκήσεις, διαφόρων τύπων, με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας
του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας κατά τρόπο
επικοινωνιακό.
(βαθμοί 20)
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ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩ∆. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
:ΑΓΓΛΙΚΑ 4ωροΤ.Σ.(ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :23/05/2014

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΥO (2) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
HIGHER AND TERTIARY EDUCATION
PANCYPRIAN EXAMINATIONS 2014
HOTEL AND CATERING SCHOOLS
IV. LISTENING SKILLS

(20 MARKS)
Restaurants and food

EXERCISE 1
Choose the correct answer a, b or c.

(5x1=5 marks)

1. Nando’s restaurant mainly serves _______.
a. fish
b. chicken
c. pork
2. Nando’s restaurant is _______ style.
a. Spanish
b. Chinese
c. Portuguese
3. At Napoli restaurant, pizza usually has a thin _______.
a. base
b. topping
c. mixture
4. At Napoli restaurant, the ingredients are _______.
a. chilled
b. expensive
c. fresh
5. At Ramen Noodle shop, one bowl of noodles costs _______ .
a. 5 dollars
b. less than 5 dollars
c. more than 5 dollars

Page 1of 2
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EXERCISE 2
Decide if the sentences are True or False. Put a tick (√) in the appropriate box.
(3x1=3 marks)
True

False

1. Mexican, Indian, Vietnamese and Thai food is spicy.
2. Green apples are usually sour.
3. Thai curry is horrible.

EXERCISE 3
Underline the correct word in brackets.
̶

(12x1=12 marks)

My favourite food is Okonomoyaki.
Japanese) food.

Okonomoyaki is a 1. (Chinese /

It’s similar to an English 2. (pancake / biscuit) but it

involves different types of 3. (corn / cabbage), meats and an egg. They are
mixed together and then in the 4. (cafeteria / restaurant) you would cook it in
front of yourself and it’s very delicious. Usually, you have 5. (barbecue / beef)
sauce and mayonnaise on top. I also like paella, which is Spanish food. It
has 6. (brown / yellow) rice, lots of different types of seafood and sometimes

̶

it can be spicy.
Pizza is my favourite food. I like it because you can have pizza every day and
it can be different each time. My favourite 7. (ingredients / toppings) on pizza
are pepperoni, mushrooms, basil, 8. (garlic / ginger). I like lots of 9. (cream /
cheese) also. Olives are really good on pizza as well. I like pizza with a 10.
(thin / thick) crust but I like the crust to also be 11. (soft / crunchy). I know
how to make pizza quite welI and I think some of the best pizzerias that you
can go to usually serve it with olive oil, chillies and 12. (mozzarella /
parmesan) cheese. That’s how I like it.
Sources:
http://www.elllo.org/english/Mixer051/T061‐Food.htm
http://www.elllo.org/english/0201/225‐Steve‐Pizza.htm
http://www.elllo.org/english/Mixer126/T127‐Restaurant.htm

Page 2of 2
325

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΜΑΘΗΜΑ
: Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχειακά)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014
ΩΡΑ
: 8.00 π.μ. – 11.15 π.μ.
TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.

I. WRITING SKILLS

(30 MARKS)

Write about 150 – 200 words on the following topic:
Your hotel manager has asked you to prepare TWO dishes for a special buffet. Write
an email to him/her describing each dish (ingredients, how it is prepared, cooked,
etc).

II. READING SKILLS

(30 MARKS)

Read the passage below and do ALL the exercises that follow.
How to become a Chef
Becoming a chef is not easy. It takes long hours, physical work,
and heavy competition - but the reward is the opportunity to design
creative dishes, run a kitchen, or even manage a restaurant. If you
want to be a professional cook, you must find out what education
and experience you need to start your career as a chef.
Experience is important in the restaurant business. The first thing
to do is to get a job in a restaurant. Apply to be a waiter at your local cafe, or work for
your college canteen. If you cannot find a job, talk to the cook at your favourite
restaurant and ask if you can help.You should take every opportunity to practise
cooking at home with different foods and techniques. Learn how to expertly use
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a knife and other kitchen equipment. Find out about the kind of food other people will
pay money to eat. As you practise at home think about what type of cooking suits you
best. Practise also cooking for other people. Organic, BIO and free range are
important terms to know. Remember, chefs must be able to work under a lot of
pressure.
A good chef has an interest in new flavours and food trends and always looks for
unusual recipes and quality restaurants. You should visit or try to eat at excellent
restaurants and notice how staff work together to make the restaurant popular. Read
restaurant reviews and cooking magazines. Find out about professional cooks and
famous chefs, and try to meet other people in the business.
Taking a college catering course can help you find a job at good quality restaurants.
Most colleges teach you about healthy food, food hygiene and preparation
techniques like butchery and pastry making. If you plan to start your own restaurant,
it is worthwhile studying business management.
In Europe, the interview involves working at the restaurant for a day for free. Many
chefs begin with basic work. Be prepared to do simple jobs like cleaning, peeling
potatoes and cutting meat. You must stand for many hours as you learn first how to
prepare appetizers like soups or cold dishes.
Many chefs reach the top of their field after years of hard work. There is a lot of
competition, so if you want to succeed, be prepared to work long hours.
Adapted from: http://www.wikihow.com/Become-a-Chef

A. Choose the best answer a, b, or c according to the passage. (5x3=15 marks)
1. If you want to be a chef, you need to get practice in the ____________
business.
a. fashion
b. restaurant
c. music
2. Cooking at home helps you learn about ____________ .
a. different equipment
b. different languages
c. farming methods
3. Catering courses teach students about ____________ in a healthy way.
a. studying
b. losing weight
c. preparing food
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4. In Europe, in an interview they will ask you to work ____________ .
a. without being paid
b. for a lot of money
c. for two weeks
5. Becoming a chef needs ____________.
a. little work
b. hard work
c. no work
B. Write True or False.

(5x2=10 marks)

1. Experience is not needed to become a chef.
2. Working under pressure is important.
3. You should always look for traditional recipes.
4. Business management is useful if you want to open a restaurant.
5. Chefs must be prepared to do all kinds of jobs.

C. Match the words in Column A (which are underlined in the text) with their
meanings in Column B.
There are two extra words / phrases in Column B.
(5x1=5 marks)
A

B

1. opportunity

a. well-known

2. organic

b. ingredients

3. famous

c. methods

4. techniques

d. crowded

5. appetizers

e. chance
f. without chemicals
g. starters

III. LANGUAGE USAGE

(20 MARKS)

A. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first
sentence.
(5x1=5 marks)
1. The meat must be put in the freezer.
You ____________ the meat in the freezer.
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2. The baker thought the apple cake would taste better with cinnamon.
The baker said, “I think the apple cake ____________ better with cinnamon.”
3. Eating Mediterranean food keeps you in good shape.
If ____________ you will be in good shape.
4. I’d like to speak to the manager.
Can ____________ to the manager, please?
5. The chef baked the bread in a traditional oven.
The bread ____________ in a traditional oven.
B. Complete the following passage by using ONE of the three words in
brackets.
(10x1=10 marks)
Table Manners
Table manners are important, especially when eating out or invited
to someone’s home. In many parts of the world, if you are at a
dinner party, you will find the table is set with glasses, serviettes,
plates and 1. (cutlery / saucepans / kettles). However, you need
to wait until your 2. (host / cook / cooker) starts eating before you eat.
Never 3. (drink / swallow / eat) with your mouth open or talk with food in your
mouth. Break bread with your fingers - not with your knife. You may use a 4. (piece /
loaf / packet) of bread on a fork to soak up gravy but you should not use your
fingers. You can eat chicken and 5. (pasticcio / soup / pizza) with your fingers if you
are at a barbecue or buffet. Otherwise always use a knife and fork. Make sure you do
not blow on 6. (hot / cold / cooked) food or drink.
If anything is not directly in front of you on the 7. (shelf / tray / table), ask someone
to pass it to you. Your 8. (tablecloth / serviette / handkerchief) should always be
placed on your lap until you leave the table.
When you finish eating, place the knife and 9. (fork / glass / opener) in the middle of
your plate, and your serviette at the left side of your plate, never on top of the plate.
Remember, it is polite to take a gift like a 10. (packet / box / bottle) of good quality
wine or some flowers.
Adapted from: http://www.learnenglish.de/culture/eatingculture.html
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C. Complete the following passage by using the correct form of the words in
brackets.
(10x0.5=5 marks)
Cooking and Eating Habits
Good cooking and eating habits help you enjoy life to the full. The way food is
prepared and 1. ____________ (SERVE), the environment and especially the people
with whom you eat are 2. ____________ (IMPORTANCE). Food should be colourful
and attractive.
Special company, your family or friends, makes all the difference when eating and
can make dining one of the most 3. ____________ (ENJOY) activities that life can
offer.
If you live alone, you might not want to cook every day. It’s a good idea to cook for
yourself as cooking is a 4. ____________ (CREATE) process and helps to promote
5. ____________ (HEALTH) eating habits.
The amount of water you should drink is much 6. ____________ (HIGH) than the
amount you may want to drink.

Organise how much water you take by 7.

____________ (SPREAD) it over the day. If you don’t drink enough water, the brain
won’t work 8. ____________ (PROPER). You can add a little juice or a slice of lemon
to make the water more 9. ____________ (ATTRACT). Keep a glass of water near
you while you work or when you go to bed. Indeed, 10. ____________ (DRINK)
water by itself, particularly in the morning, helps to cleanse the body.

Source: The Cyprus Weekly. 12 April 2014, p.72

END OF THE EXAMINATION
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ Ι∆ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
11.15 π.μ. – 13.15 μ.μ.

Να αναπτύξετε το ακόλουθο θέμα σε έκταση όχι μικρότερη από 550 λέξεις και όχι
μεγαλύτερη από 750 λέξεις:

Το Θέατρο, και πιο συγκεκριμένα η αίθουσα του Θεάτρου, είναι από τους
ελάχιστους χώρους που απομείνανε να καταπολεμούν την ανθρώπινη
μοναξιά που δημιουργείται αυτόματα μέσα στις σύγχρονες πόλεις, στη
σύγχρονη κοινωνία όπου το άτομο, η μονάδα, διαρκώς αφανίζεται.
Με αφορμή την πιο πάνω θέση, να γράψετε ένα άρθρο το οποίο πρόκειται να
δημοσιευθεί σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας. Στο άρθρο σας αυτό να
καταθέσετε τεκμηριωμένες τις απόψεις σας γύρω από τη σημασία της θεατρικής
τέχνης σε εποχές σαν αυτές που βιώνουμε σήμερα, όπου τα κοινωνικά
προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑ : ΑΓΓΛΙΚΑ 2ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ) (51)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες και 15 λεπτά
Μέρος Ι. Ενότητα Α: Τριάντα (30) λεπτά
Μέρος ΙΙ. Ενότητα Β, Γ και Δ: δύο (2) ώρες και 30 λεπτά
Μέρος Ι. – 30 λεπτά
Ενότητα Α - Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου
Δίνεται στο μαθητή ακουστικό κείμενο ή ακουστικά κείμενα προφορικού λόγου με στόχο να κατανοήσει τα επί
μέρους νοήματα των κειμένων και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων,
αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού τύπου.
(βαθμοί 20)
Μέρος ΙΙ. – Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Ενότητα Β – Παραγωγή γραπτού λόγου
Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης
περίπου 120-150 λέξεων. Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση.
(βαθμοί 30)
Ενότητα Γ – Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίνεται στους υποψήφιους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για κατανόηση και άντληση από
αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών, γενικού νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του κειμένου ή των κειμένων.
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι ανοικτού ή/και κλειστού τύπου και διαφόρων τύπων όπως, απαίτησης
σύντομης ή εκτεταμένης απάντησης, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, σωστό/λάθος κ.α.
Η θεματολογία των κειμένων βασίζεται σε θέματα σχετικά με τα ξενοδοχειακά.
(βαθμοί 30)
Ενότητα Δ – Χρήση της γλώσσας
Δίνονται δραστηριότητες / ασκήσεις, διαφόρων τύπων, με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να
χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας κατά τρόπο επικοινωνιακό.
(βαθμοί 20)
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MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
PANCYPRIAN EXAMINATIONS 2014
TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION
HOTEL & CATERING SCHOOLS (2 PERIODS)

SERIES A

LISTENING SKILLS (20 MARKS)

Daily Diet
You will hear a man talking about his daily diet. The talk is in three parts. You will
hear each part twice.

Part I
EXERCISE 1
Decide if the following sentences are True or False. Put a tick (√) in the
appropriate box.
(5x1= 5 marks)

True

False

1. He eats toast in the morning.
2. He has a muffin for breakfast.
3. He always has eggs.
4. He drinks coffee every morning.
5. He uses a styrofoam cup for coffee.
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PART II

EXERCISE 2: Choose the correct answer a, b or c.

(5x1= 5 marks)

1. He is trying to cut out fast food because he has__________ .
a. put on far too much weight

b. put on some weight

c. lost weight

b. lots of pizza

c. a slice of pizza

b. most fruits

c. all fruits

2. He usually eats __________.
a. salad
3. He loves __________.
a. certain fruits

4. In the afternoon, he usually has a(n)__________.
a. banana

b. apple

c. orange

b. tasty

c. non-sticky

5. He finds oranges __________ .
a. easy to peel
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PART III

EXERCISE 3: Underline the correct word or phrase.

(10x1=10 marks)

In the evening he usually has noodles. He loves noodles. He used to have 1. (pizza /
pasta) that he cooked at home. He likes 2. (Asian / Austrian) noodles. Many times, he
eats udon, a 3. (Japanese / Chinese) style noodle but recently, he has been eating a
lot of 4. (Japanese / Korean) noodles which are his favourite.

It is a great dish

because it has 5. (eggs / cheese), kimchi, some spices and a little meat.
Sometimes, he cheats on his diet and he has 6. (a snack / dessert) at night. He loves
7. (most / all) kinds of desserts. When he wants to have dessert at home, he usually
has a 8. (cake / milkshake) because he can make it himself. If he goes out and he is
with friends, he might have 9. (cheesecake / fruit) for dessert. He tries to have dessert
just once or twice a 10. (week / month).

Sources
http://www.elllo.org/english/Games/G009-TheDailyDiet.html
www.officeclipart.com
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014: ΕΙΡΑ Α΄ (ΑΠΟΛΤΗ)
Μάθημα: Αγγλικά 2ωπο Σ.. (Ξενοδοσειακά)
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: 16 Iοςνίος 2014 (7:45 - 11:00)
TO ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΣΕ (5) ΕΛΙΔΕ
PART I: WRITING SKILLS

(30 MARKS)

Write about 120 – 150 words on the following topic:
Your English friend wants you to recommend a restaurant. Write an email to
him/her about your favourite restaurant and explain why you like the place
and the food it serves.
PART II: READING SKILLS

(30 MARKS)

Read the passage below and answer ALL the questions that follow.
THE MEDITERRANEAN WAY OF LIFE

The Mediterranean way of life involves a healthy diet, exercise, sunshine and
relaxation. The cuisine is healthy because it includes whole, fresh foods which
are not processed, like fish, fruit, vegetables, nuts and pulses. The
Mediterranean diet also includes olive oil as a main ingredient.
In the Mediterranean, people eat less sugar and less processed foods. They
eat more fresh food because there is a long growing season in this part of the
world and they can grow a variety of vegetables at different times of the year.
Food is full of flavour because people use a lot of garlic, onions and spices.
Whether it is Arabic, Greek, Spanish or Italian cuisine, many healthy
ingredients mean that people eat well.
An analysis of more than 1.5 million adults demonstrated that following a
traditional Mediterranean diet is linked to a healthier body and helps to keep
Page 1 of 5
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the heart healthy. Researchers believe that this combination of foods helps
increase “good” HDL cholesterol while lowering bad LDL cholesterol. Bad
cholesterol stores unhealthy fat in the body so it is best to keep it as low as
possible.
Vegetables and fruits are rich in antioxidants that help keep the body young
and healthy. Broccoli, spinach and cauliflower are packed with vitamins and
antioxidants. Berries of all varieties also have antioxidants and are a good
source of fibre. It is also good to note that blueberries and red wine, in
moderation, help the heart stay healthy.
Fish like salmon has larger amounts of healthy oil than white fish, and salmon
is especially good for the body because of its healthy balance of fats, protein
and vitamins.
The Mediterranean lifestyle fulfills people’s needs for pleasure as well as
good health and is very popular worldwide.
Αdapted from:
http://www.abc15.com/dpp/news/national/mediterranean-diet-a-heart-healthy-eating-plan

A. According to the passage, are the following statements True or
False?
(5x1=5 marks)
1.
2.
3.
4.
5.

The Mediterranean diet includes a lot of fresh food.
Garlic is not often used in Mediterranean cooking.
Red wine helps to keep the heart healthy.
Salmon contains fats, protein and vitamins.
The Mediterranean lifestyle is not very popular.

B. Choose the best answer (a, b or c) to complete the sentences
according to the passage.
(5x4=20 marks)
1. The Mediterranean diet is based on …. .
a. fresh or processed food and olive oil
b. processed food, pulses and olive oil
c. unprocessed food and olive oil
2. People in the Mediterranean …. .
a. eat no sugar
b. do not eat a lot of sugar
c. eat a lot of sugar
3. LDL cholesterol …. .
a. is good for the body
b. lowers fat in the body
c. increases fat in the body
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4. Vegetables are …. .
a. low in vitamins
b. high in antioxidants
c. low in antioxidants
5. White fish …. .
a. has more healthy oil than salmon
b. has less healthy oil than salmon
c. has no healthy oil

C. Choose the best answer a, b or c, to explain the words according
to the passage. They are in bold in the passage.
(5x1 =5 marks)

1. season means:
a. year

b. winter

c. period of time

2. demonstrated means:
a. created
b. showed

c. decided

3. combination means:
a. mixture
b. cooking

c. consumption

4. packed means:
a. made

b. filled

c. eaten

5. pleasure means:
a. exercise

b. enjoyment

c. hunger

PART III. USE OF ENGLISH

(20 MARKS)

EXERCISE A: Choose the correct word or phrase (a, b or c) to complete
each sentence.

(10x1=10 marks)

1. Since I went to a Chef School in London, I …………………. from you.
a. hear
b. don’t hear
c. haven’t heard
2. I …………………. the course last January.
a. have finished
b. finished

c. will finish

3. At the moment, I …………………. for the Fast Track Diploma.
a. am studying
b. was studying
c. studied
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4. I am working with chefs …………………. have many years of
experience.
a. who
b. which
c. whose
5. I really enjoy learning ………………… classic cuisine techniques.
a. for
b. into
c. about
6. I haven’t got ………………… experience in cooking.
a. much
b. few

c. many

7. The technical classes are ………………… enjoyable of all.
a. more
b. the most
c. as
8. You can come and visit me ………………… the Chef School.
a. on
b. of
c. at
9. It’s a good idea to………………… the Master Chef Competition next
December.
a. entering
b. entered
c. enter
10. The cooking classes ………………… in the first semester every year.
a. are given
b. give
c. gave

EXERCISE B: Complete the following passage by choosing the correct
word.
(10x0.5=5 marks)
How to make Pizza Rolls
Put the egg in a small bowl. Lay out a wrapper on a ………………. 1. (plate /
pot) or cutting board. Place a slice of pepperoni into the middle of the
wrapper. Αdd a ………………. 2. (pack / piece) of cheese on the pepperoni
slice. ………………. 3. (Fold / Mix) over the left and right corners of the
wrapper to the middle. Brush the ………………. 4. (whipped / beaten) egg
on the edges of the wrappers. Finish by 5. ………………. (rolling up /
stretching)
tightly.
Repeat
until
all
the
cheese
is
gone.
………………. 6. (Boil / Heat) oil in a large pan over medium-high heat. Drop
3-4 of the rolls into the oil at a time, and ………………. 7. (fry / bake) quickly
turning once until they are golden brown. ………………. 8. (Remove /
Rehearse) the rolls with a spoon. Drain them on ………………. 9. (paper /
glass) towels. ………………. 10. (Offer / Serve) with pizza sauce for dipping.
Adapted from: http://blogchech.net/page/3/

Page 4 of 5

340

EXERCISE C: Complete the following passage by choosing the correct
word.
(10x0.5=5 marks)
Food Hygiene
"Food hygiene" nowadays is all about a clean and healthy way of dealing with
food.
It describes the ……………….1. (preserve / preservation) and

preparation of food so that it is safe to eat. It is important to have a good
………………. 2. (understanding / understandable) of food hygiene. This
includes storage of ingredients, cooking rules and cleaning. You must make
sure that all ………………. 3. (equip / equipment) is clean and that you wash
your hands before handling food. Also, a clean environment is
……………….4. ( necessary / need) when preparing food.

You must choose the ………………. 5. (rightly / right) knife for the job and
use the ………………. 6. (cook / cooker) safely. It is also important to follow
the correct cooking ………………. 7. (procedure / proceed). This ensures
good levels of ………………. 8. (safe / safety).
Many people use
………………. 9. (containers / contains) especially designed for freezers.
Also, meat should be cooked ………………. 10. (well / good) and at the right
temperature.
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ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 2ΩΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (53)
∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
∆ιάρκεια Εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
∆ομή εξεταστικού δοκιμίου: Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α΄ και Β΄)
Το Μέρος Α΄ αποτελείται από 10 θέματα των 5 μονάδων το καθένα.
Το Μέρος Β΄ αποτελείται από 5 θέματα των 10 μονάδων το καθένα.
Εξεταστέα ύλη:
1

Οπτική

1.1

Φως – ∆ιάδοση του φωτός

1.2

Αυτόφωτα και ετερόφωτα σώματα. Σκιά και παρασκιά. Εκλείψεις του ήλιου

1.3

Ανάκλαση του φωτός – Επίπεδοι καθρέφτες

1.4

∆ιάθλαση του φωτός

1.5

Φακοί

1.6

Ανάλυση του φωτός. Τα χρώματα των σωμάτων

2

Ηλεκτρισμός

2.1

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

2.2

Αμοιβαία επαγωγή.

2.3

Εναλλασσόμενα ρεύματα

2.4

Μετασχηματιστές. Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

2.5

Μαγνητική ∆ύναμη (Λαπλάς)

2.6

Ηλεκτρικός κινητήρας

3

Αγωγιμότητα

3.1

Ακτίνες Χ

4

Ατομική φυσική

4.1

∆ομή του ατόμου. Πρότυπο Ράδερφορντ

4.2

Μηχανισμός εκπομπής ακτινοβολίας

4.3

Ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας (Laser)

5

Πυρηνική φυσική

5.1

Φυσική ραδιενέργεια

5.2

Τεχνητή ραδιενέργεια. Ραδιοϊσότοπα

5.3

Σχάση των πυρήνων. Αλυσιδωτή αντίδραση

5.4

Σύντηξη πυρήνων. Πυρηνική ενέργεια στο μέλλον

5.5

Κίνδυνοι από την ακτινοβολία

6

Ρύπανση περιβάλλοντος
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6.1

Περιβάλλον και επιπτώσεις της ρύπανσης

6.2

Ρύπανση της ατμόσφαιρας

6.3

Ρύπανση του εδάφους

6.4

Ρύπανση των νερών

6.5

Υδατικό πρόβλημα της Κύπρου και περιβάλλον
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ)

∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΩΝ
(2ωρο)

ΧΡΟΝΟΣ

: 3 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ------------ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : -------------
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Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 8 (οκτώ) σελίδες.
Το τυπολόγιο δίνεται στη σελίδα 9.
Μέρος Α΄
Το Μέρος Α΄ αποτελείται από 10 θέματα των 5 μονάδων το καθένα.
Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα του Μέρους Α΄.
1. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η πορεία μιας μονοχρωματικής ακτίνας
φωτός η οποία προσπίπτει πάνω σε ένα επίπεδο κάτοπτρο.

Β

Α
α

β

ε

Ο

Αφού αντιγράψετε στο τετράδιο απαντήσεων τον πιο κάτω πίνακα, να
συμπληρώσετε τη δεύτερη στήλη του, τοποθετώντας στις κατάλληλες
θέσεις τις φράσεις: γωνία πρόσπτωσης, γωνία εκτροπής, γωνία
ανάκλασης, ανακλώμενη ακτίνα, προσπίπτουσα ακτίνα.
(μονάδες 5)
Ακτίνα ΟΒ
Ακτίνα ΑΟ
Γωνία α
Γωνία β
Γωνία ε
2. (α) Να γράψετε δύο αέρια που ρυπαίνουν το περιβάλλον.
(μονάδες 2)
(β) Να γράψετε τρία περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται
από την συσσώρευση διαφόρων ουσιών στην ατμόσφαιρα.
(μονάδες 3)
3. (α) Να γράψετε τα τρία είδη ακτινοβολιών που αποτελούν τη φυσική
ραδιενέργεια.
(μονάδες 3)
(β) Να γράψετε ποιο από τα τρία είδη της ακτινοβολίας έχει μεγαλύτερη
διεισδυτική ικανότητα.
(μονάδες 2)
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4. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η πορεία μιας ακτίνας φωτός που διαδίδεται
από το μέσο 1 στο μέσο 2.
Λ

Κ
Μέσο 1
Μέσο 2

α

β
Ο

γ

Ν

δ
Μ

(α) Να επιλέξετε ποιο από τα τέσσερα πιο κάτω φαινόμενα περιγράφει
καλύτερα το πιο πάνω σχήμα.
Α. ∆ιάθλαση φωτός
Β. Ανάκλαση φωτός
Γ. Ανάλυση του φωτός
∆. Ευθύγραμμη διάδοση φωτός
(μονάδα 1)
(β) Να γράψετε ποια από τις ευθείες ΚΟ, ΛΟ, ΜΟ και ΝΟ ονομάζεται
ακτίνα διάθλασης.
(μονάδα 1)
(γ) Να γράψετε ποια από τις γωνιές α, β, γ, και δ ονομάζεται γωνία
διάθλασης.
(μονάδα 1)
(δ) Τα δύο μέσα στα οποία διαδίδεται το φως είναι το γυαλί και ο αέρας.
Να αναφέρετε ποιο από τα δύο μέσα είναι το γυαλί.
(μονάδες 2)
5. Οι πέντε προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο ατομικό πρότυπο,
του Ράδερφορντ (Rutherford). Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιες από
αυτές είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
Α. Ο πυρήνας του ατόμου είναι φορτισμένος αρνητικά.
Β. Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια.
Γ. Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον
πυρήνα.
∆. Το μεγαλύτερο μέρος του ατόμου είναι κενός χώρος.
Ε. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων σε ένα ουδέτερο άτομο είναι πάντα ίσος με
τον αριθμό των νετρονίων.
(μονάδες 5)
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6. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται μια πειραματική
διάταξη για τη μελέτη του φαινομένου της
ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.
Κατά την είσοδο του μαγνήτη στο πηνίο, με τον
βόρειο πόλο του προς το πηνίο, ο δείκτης του
γαλβανομέτρου G αποκλίνει προς τα δεξιά.
Να γράψετε προς τα πού θα αποκλίνει ο
δείκτης του γαλβανομέτρου (δεξιά, αριστερά) ή
αν θα μείνει ακίνητος, για κάθε μια από τις πιο
κάτω περιπτώσεις:
Α. Έξοδος του μαγνήτη από το πηνίο με τον βόρειο πόλο προς το πηνίο.
Β. Ο μισός μαγνήτης είναι μέσα στο πηνίο και είναι ακίνητος.
Γ. Ολόκληρος ο μαγνήτης είναι μέσα στο πηνίο και είναι ακίνητος.
∆. Είσοδος του μαγνήτη στο πηνίο με τον νότιο πόλο προς το πηνίο.
Ε. Έξοδος του μαγνήτη από το πηνίο με τον νότιο πόλο προς το πηνίο.
(μονάδες 5)
7. Πιο κάτω φαίνεται η γραφική παράσταση μιας εναλλασσόμενης τάσης σε
συνάρτηση με το χρόνο.

Από τη γραφική παράσταση να προσδιορίσετε:
(α) το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης
(μονάδες 2)
(β) την περίοδο της εναλλασσόμενης τάσης
(μονάδες 3)
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8. Η αδιαφανής σφαίρα Σ τοποθετείται ανάμεσα στη μη σημειακή φωτεινή
πηγή Π και την οθόνη Ο, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1
Να γράψετε σε ποια/ποιες από τις περιοχές Α, Β, Γ, ∆ και Ε θα σχηματιστεί
σκιά, σε ποια/ποιες θα σχηματιστεί παρασκιά και ποια/ποιες περιοχές θα
φωτίζονται κανονικά.
(μονάδες 5)
9. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται μια συσκευή παραγωγής ακτινών Χ.

Να γράψετε τα 5 στάδια παραγωγής των ακτινών Χ που παρατηρούνται
στην πιο πάνω συσκευή.

(μονάδες 5)
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10. (α) Να γράψετε ποιο φαινόμενο ονομάζουμε σχάση των πυρήνων.
(μονάδες 2)
(β) Να αναφέρετε σε ποιους πυρήνες παρατηρείται το φαινόμενο της
σχάσης.
(μονάδες 2)
(γ) Να αναφέρετε κατά πόσο κατά τη σχάση ο πυρήνας ελευθερώνει ή
απορροφά ενέργεια.
(μονάδα 1)
Μέρος Β΄
Το Μέρος Β΄ αποτελείται από 5 θέματα των 10 μονάδων το καθένα.
Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα του Μέρους Β΄.
11. Η βασική πηγή αναπλήρωσης των υδάτινων πόρων της Κύπρου είναι η
βροχόπτωση. ∆ύο άλλες πηγές εμπλουτισμού των υδάτινων πόρων είναι
η αφαλάτωση του θαλάσσιου νερού και η χρησιμοποίηση νερού από τα
απόβλητα (λύματα).
(α) Να γράψετε σε ποιο φαινόμενο στηρίζεται η μέθοδος της αφαλάτωσης.
(μονάδες 2)
(β) Να γράψετε δύο πλεονεκτήματα και ένα μειονέκτημα που έχει η
μέθοδος της αφαλάτωσης σε σύγκριση με τον φυσικό εμπλουτισμό
των υδάτινων πόρων από την βροχόπτωση.
(μονάδες 3)
(γ) Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο παίρνουμε νερό από την επεξεργασία
των λυμάτων.
(μονάδες 3)
(δ) Να αναφέρετε πού χρησιμοποιείται το νερό που παίρνουμε από την
επεξεργασία των λυμάτων.
(μονάδες 2)
12. (α) Να γράψετε ποιο φαινόμενο ονομάζεται ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.
(μονάδες 3)
(β) Σύμφωνα με τον νόμο του Φάραντεϊ (Faraday) η επαγωγική τάση
που παράγεται στα άκρα ενός πηνίου δίνεται από τη σχέση

Να εξηγήσετε τι παριστάνουν τα σύμβολα ,

και

.
(μονάδες 3)
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(γ) Η μαγνητική ροή που διαπερνά ένα πηνίο 600 σπειρών μεταβάλλεται
με σταθερό ρυθμό από 0,1Wb σε 0,5Wb σε χρόνο 2s. Να υπολογίσετε
την επαγωγική τάση που εμφανίζεται στο πηνίο.
(μονάδες 4)
13. (α) Να γράψετε τον ορισμό του φαινομένου της διάθλασης.
(μονάδες 2)
(β) Στις πέντε περιπτώσεις Α, Β, Γ, ∆ και Ε του σχήματος φαίνεται
μονοχρωματική ακτίνα φωτός η οποία εισέρχεται από το οπτικό μέσο
με δείκτη διάθλασης n σε πέντε διαφορετικά οπτικά μέσα. Ο δείκτης
διάθλασης κάθε μέσου φαίνεται στο σχήμα. Να γράψετε:

i. Ποιος από τους δείκτες διάθλασης n1, n2, n3, n4 και n5 είναι ο πιο
μεγάλος.
(μονάδες 3)
ii. Ποιος από τους δείκτες διάθλασης είναι ο πιο μικρός.
(μονάδες 3)
iii. Σε ποια περίπτωση ο δείκτης διάθλασης του υλικού στο οποίο
εισέρχεται το φως είναι ίσος με n.
(μονάδες 2)
14. (α) Να γράψετε ποιος είναι ο ρόλος των
μετασχηματιστών στη μεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας.
(μονάδες 2)
(β) Με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος να
γράψετε τα βασικά μέρη από τα οποία
αποτελείται ένας μετασχηματιστής.
(μονάδες 3)
(γ) Να εξηγήσετε γιατί ένας μετασχηματιστής
δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν στο πρωτεύον πηνίο του
εφαρμόσουμε συνεχή τάση.
(μονάδες 3)
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(δ) Να σχεδιάσετε τον συμβολισμό ενός μετασχηματιστή σε ένα ηλεκτρικό
κύκλωμα.
(μονάδες 2)
15. (α) Να αντιστοιχήσετε τους αριθμούς 1, 2, 3 με τα γράμματα Α, Β, Γ έτσι
ώστε η περιγραφή να ταιριάζει στο είδος ραδιενέργειας.
Είδος ραδιενέργειας

Περιγραφή

Α. Ακτινοβολία α

1. Φωτόνια πολύ ψηλής συχνότητας

Β. Ακτινοβολία β

2. Πυρήνες ηλίου

Γ. Ακτινοβολία γ

3. Ηλεκτρόνια
(μονάδες 3)

(β) Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο γίνεται η τεχνητή μεταστοιχείωση ενός
πυρήνα.
(μονάδες 2)
(γ) Για την παχυμέτρηση ενός μεταλλικού φύλλου πάχους μερικών
εκατοστών χρησιμοποιείται ένα ραδιοϊσότοπο.
i. Να αναφέρετε το είδος ραδιενέργειας που πρέπει να εκπέμπεται
από αυτό το ραδιοϊσότοπο;
(μονάδα 1)
ii. Να εξηγήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 2)
(γ) Να γράψετε ακόμα δύο χρήσεις των ραδιοϊσοτόπων.
(μονάδες 2)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
Φορτίο ηλεκτρονίου

qe = - 1,6x10-19 C

Μάζα ηλεκτρονίου

me = 9,1x10-31 kg

Μάζα πρωτονίου

mp = 1,673x10-27 kg

Μάζα νετρονίου

mn = 1,675x10-27 kg

Ταχύτητα του φωτός στο κενό

c = 3x108 m/s

Σταθερά δράσης του Πλανκ

h = 6,6x10-34 Js

Ηλεκτρονιοβόλτ

1 eV = 1,6x10-19 J

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
c
c

∆είκτης διάθλασης

n

Μαγνητική ροή

Φ=Β·S

Νόμος του Φάραντεϊ

E

n

ΔΦ
Δt

Ένταση επαγωγικού ρεύματος

Σχέση μετασχηματιστή
∆ύναμη Λαπλάς

F = B·I·ℓ

∆εύτερη συνθήκη του Μπορ

Eα – Ετ = h·f
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ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (54)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
To εξεταστικό δοκίμιο θα αποτελείται από 5 ερωτήσεις διαφόρων τύπων, για να απαντηθούν όλες.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Από το Βιβλίο: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, έκδ. ΥΑΠ, 2003, Ανατ. 2010 Λευκωσία
Κεφ. 1 Βασικές Εισαγωγικές Έννοιες της Διοικητικής Επιστήμης
(σελίδες 1-24)
Κεφ. 2 Οικονομικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις (σελίδες 35-50)
Διεθνείς και Πολυεθνικές Eταιρείες (σελίδες 60-62, από το σημείο: «Μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο...»)
Εκτός εξεταστέας ύλης: «Είδη ή κατηγορίες εταιρειών» (σελίδες 50-60)

Από το Βιβλίο: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών, έκδ. Ο.Ε.Δ.Β, 1999
(ΕΚΔΟΣΗ Α΄ 2010, Αθήνα
Kεφ. 2 Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
(σελίδες 55-91)
Εκτός εξεταστέας ύλης: η ενότητα 2.2.2: «Ιστορική εξέλιξη του Management» (σελίδες 57-58),
και η υποενότητα 2.8.2: «Πληροφορίες - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» (σελίδες 85-90)
Κεφ. 3 Διοικητικές Λειτουργίες
(σελίδες 95-177)
Εκτός εξεταστέας ύλης: από την υποενότητα: 3.3.4.3 το «β) Επικοινωνία στο πλαίσιο της
τυπικής οργάνωσης» (σελίδες 145-147) και όλη η υποενότητα 3.3.4.4: «Βασικά Εμπόδια
Επικοινωνίας» (σελίδες 147-151)
Κεφ. 4 Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση των Επιχειρήσεων & Οργανώσεων
(σελίδες 181-187)
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΛΕΤΚΩΙΑ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ
ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
2014
(ΓΙΑ ΑΠΟΛΤΗ)

Α΄ ΕΙΡΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

ΥΡΟΝΟ

: 2 ώρες θαη 30΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18.6.2014
ΩΡΑ

: 7:45 – 10:15

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 3 (ΣΡΕΙ) ΕΛΙΔΕ
ΟΔΗΓΙΕ:






Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης.
Οη απαληήζεης λα είλαη ζαθείς, αθρηβείς θαη περηεθηηθές.
Όιοη οη σποιογηζκοί λα θαίλοληαη ζηο ηεηράδηο ηωλ απαληήζεώλ
ζας.
Επηηρέπεηαη ε τρήζε κε προγρακκαηηδόκελες σποιογηζηηθής
κεταλής.
Απαγορεύεηαη ε τρήζε δηορζωηηθού σγρού.
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Δρώηηζη Α
1. Σν νξγαλόγξακκα ηεο επηρείξεζεο Άιθα Ληδ παξνπζηάδεηαη σο εμήο:
ΓΔΝΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΠΩΛΗΔΩΝ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Α

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Β

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ

α) Με βάζε ην πην πάλσ νξγαλόγξακκα λα δώζεηε ηελ έλλνηα ηεο ηππηθήο
νξγάλσζεο θαη λα αλαθέξεηε δύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
(Μονάδες 5)
β) ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν ν Πξντζηάκελνο Α παίδεη ζπρλά ηάβιη καδί κε ην
Γηεπζπληή Παξαγσγήο. Η άηππε απηή νξγάλσζε βνεζά έκκεζα ζηελ επηηπρία
ηεο επηρείξεζεο Άιθα Ληδ.
Να ζρνιηάζεηε.
(Μονάδες 5)
2. Οη θίιαζινη πνπ ηπραία βξίζθνληαη ηελ Σεηάξηε ζην γήπεδν όηαλ δηεμάγεηαη έλαο
αγώλαο θαιαζόζθαηξαο δελ απνηεινύλ νξγάλσζε.
πκθσλείηε ή δηαθσλείηε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(Μονάδες 5)

3. «Δπηρείξεζε είλαη θάζε νηθνλνκηθόο νξγαληζκόο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο θαηά επαλαιακβαλόκελν ηξόπν».
Να εμεγήζεηε γηαηί
επαλαιακβαλόκελν.

ην

θέξδνο

κηαο

επηρείξεζεο

επηδηώθεη

πξέπεη

λα

ηελ
είλαη

(Μονάδες 5)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Δρώηηζη Β
1. Οξηζκέλνη κειεηεηέο πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη θνηλσληθή επζύλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο
θαη όηη ε επζύλε είλαη αλάινγε κε ηελ θνηλσληθή δύλακε.
Να γξάςεηε ηέζζεξηο από ηηο θπξηόηεξεο επζύλεο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ
θνηλσλία.
(Μονάδες 8)
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2. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο νη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε κηθξέο, κεζαίεο θαη
κεγάιεο. Σα όξηα ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ ηξηώλ απηώλ θαηεγνξηώλ δελ είλαη
ζηαζεξά, νύηε ζαθή θαη απζηεξώο θαζνξηζκέλα.
Να ζρνιηάζεηε.
(Μονάδες 5)
3. α) Έλα εηδηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο επηρείξεζεο είλαη ε «αλεμάξηεηε λνκηθή
πξνζσπηθόηεηά ηεο». Να αλαπηύμεηε ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ απηνύ.
(Μονάδες 5)
β) Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά δύν άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, εθηόο

από ηελ λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.
(Μονάδες 2)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Δρώηηζη Γ
1. Σα πξντόληα, όπσο θαη νη δσληαλνί νξγαληζκνί, έρνπλ δσή πνπ ραξαθηεξίδεηαη
από νξηζκέλα ζηάδηα εμέιημεο.
Να δώζεηε ηα πέληε (5) ζηάδηα εμέιημεο ηεο δσήο ελόο πξντόληνο.
(Μονάδες 5)
2. Να πεξηγξάςεηε ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ (ή
Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνύ) κηαο επηρείξεζεο:
α) Σα σθειήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ
β) Μεηαζέζεηο - Πξναγσγέο

(Μονάδες 8)

3. Ση ζεκαίλεη ν όξνο management (κάλαηδκελη) θαη πώο ζπκβάιιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο νξγαληζκνύ;
(Μονάδες 7)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Δρώηηζη Γ
1. Να αλαπηύμεηε ηηο ηξεηο (3) βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ:
α) Αξρή ηεο ρξνληθήο δέζκεπζεο
β) Αξρή ηεο δηόξζσζεο
γ) Αξρή ηεο ειαζηηθόηεηαο.
(Μονάδες 6)
2. α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε ηκεκαηνπνίεζε θαηά πξντόλ ή ππεξεζία.
(Μονάδες 4)
β) Να αλαθέξεηε δύν πιενλεθηήκαηα θαη δύν κεηνλεθηήκαηα ηεο ηκεκαηνπνίεζεο
θαηά πξντόλ ή ππεξεζία.
(Μονάδες 6)
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3. Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο γηα κηα επηρείξεζε;
(Μονάδες 4)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Δρώηηζη Δ
1. Να εμεγήζεηε ηα πην θάησ βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο νξζνινγηθήο ιήςεο
απνθάζεσλ:
α) Αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ
β) Δπηινγή
(Μονάδες 6)
2. Ση ζεκαίλεη ν όξνο «επηρεηξεζηαθόο επαλαζρεδηαζκόο»;
(Μονάδες 6)
3. ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ A. Maslow νη αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο
εξγάδεηαη ηαμηλνκνύληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Γύν από απηέο ηηο θαηεγνξίεο
είλαη νη αλάγθεο εγσηζηηθέο ή αλαγλώξηζεο θαη νη αλάγθεο νινθιήξσζεο.
Να εμεγήζεηε ηηο δύν απηέο θαηεγνξίεο αλαγθώλ.
(Μονάδες 8)
(Σύνολο Μονάδων 20)
(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100)

------ ΤΔΛΟΣ -------
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ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (55)
Διάρκεια Εξέτασης: Δύο (2) ώρες
Εξεταστικό Δοκίμιο: Το εξεταστικό δοκίμιο θα αποτελείται από πέντε ερωτήσεις-ασκήσεις που θα
απαντηθούν όλες.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Από τα βιβλία:
Οικονομικά Μαθηματικά Τόμος Α΄ - Υ.Α.Π.
Οικονομικά Μαθηματικά Τόμος Β΄ - Υ.Α.Π.
ΤΟΜΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1. Εισαγωγή
2. Ποσοστά
3. Μέσοι Όροι
4. Μερισμός – Εταιρείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ
1. Βασικές Έννοιες, Τόκος, Κεφάλαιο, Χρόνος, Επιτόκιο
2. Απλός και σύνθετος τόκος
3. Βασικός τύπος απλού τόκου
4. Τοκάριθμος και σταθερός διαιρέτης
5. Συνολικός τόκος πολλών κεφαλαίων με το ίδιο επιτόκιο
6. Εύρεση του κεφαλαίου, του επιτοκίου, και του χρόνου
7. Αυξημένο κατά τον τόκο του κεφάλαιο
8. Ελαττωμένο κατά τον τόκο του κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ
1. Γραμμάτιο – Συναλλαγματική
2. Έννοια προεξόφλησης
3. Εύρεση προεξοφλήματος και παρούσας αξίας
4. Συνολικό προεξόφλημα – συνολική παρούσα αξία
5. Πινάκιο προεξόφλησης
6. Εύρεση της ονομαστικής αξίας από την παρούσα αξία
7. Εύρεση της ονομαστικής αξίας, του επιτοκίου και του χρόνου προεξόφλησης από
το προεξόφλημα
8. Πραγματική παρούσα αξία – πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
1. Γενικά
2. Αμβουργική μέθοδος ή μέθοδος των υπολοίπων
3. Λογαριασμοί ταμιευτηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
1. Γενικά
2. Δελτίο τιμών συναλλάγματος
3. Εύρεση του ισοδύναμου ενός ποσού σε εγχώριες ή σε ξένες μονάδες
4. Συνάλλαγμα προθεσμίας – προαγορά και προπώληση συναλλάγματος
5. Δελτίο τιμών συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
6. Ευρώ, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα
7. Προβλήματα διαπραγμάτευσης συναλλάγματος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΟΜΟΣ Β΄
ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ
1. Απλός και σύνθετος τόκος
2. Εύρεση τελικής αξίας, αρχικής αξίας, χρόνου, επιτοκίου-Προβλήματα Ανατοκισμού
3. Ανάλογα και ισοδύναμα επιτόκια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ
1. Προεξόφληση
2. Ισοδύναμα Γραμμάτια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΑΝΤΕΣ
1. Γενικά – Ορισμοί – Διακρίσεις ραντών
2. Ληξιπρόθεσμες πρόσκαιρες ράντες
2.1. Εύρεση τελικής αξίας, όρου, επιτοκίου, πλήθους των όρων και
περιόδων.
2.2. Εύρεση αρχικής αξίας, όρου, επιτοκίου, πλήθους των όρων και
περιόδων
2.3. Μέλλουσα και αρξάμενη ράντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΑΝΕΙΑ
1. Γενικά
2. Ενιαία δάνεια
2.1 Τρόποι απόσβεσης ενιαίων δανείων
2.1.1. Απόσβεση με ενιαίο ποσό
2.1.2. Μέθοδος των ίσων μερών του κεφαλαίου
Μέθοδος προοδευτικής χρεωλυσίας – εύρεση τοκοχρεωλυσίου – πίνακας
απόσβεσης δανείου, εύρεση πρώτου χρεωλυσίου, τυχόντος χρεωλυσίου,
εξοφλημένου μέρους δανείου, υπολοίπου χρέους, τροποποίηση όρων
εξόφλησης δανείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
1. Γενικά
2. Πρόκριση βραχυπρόθεσμων επενδύσεων
3. Πρόκριση μακροπρόθεσμων επενδύσεων
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OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Θα αποτελείται από 5 ερωτήσεις ασκήσεις διαφόρων τύπων διαβαθμισμένες για να απαντηθούν όλες.
Να φαίνονται όλοι οι υπολογισμοί.
ΕΡΩΤΗΣΗ Α
1. Δανείστηκα ένα ποσό για 60 μέρες προς 10% και πλήρωσα για να ξοφλήσω το χρέος μου €1.830.
Ποιο ποσό δανείστηκα και πόσο τόκο πλήρωσα; (Έτος εμπορικό).
(Μονάδες 6)
2. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα απόσβεσης δανείου, αφού τον αντιγράψετε στο τετράδιο των
απαντήσεών σας, το οποίο εξοφλείται σε 4 ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Να δείξετε τους υπολογισμούς σας.
Πίνακας Τοκοχρεολυτικής
Απόσβεσης Δανείου
n
1
2
3
4

Yv
(Υπόλοιπο
χρέους)

P
(Χρεωλύσιο)
2.423,16

Yv.i
(Τόκος)

Tα
(Τοκοχρεολύσιο)

600
2.886

ΕΡΩΤΗΣΗ Β
1. Να βρεθεί το ανάλογο και το ισοδύναμο ετήσιο επιτόκιο του διμηνιαίου 2%.

(Μονάδες 14)
(Σύνολο μονάδων 20)
(Μονάδες 6)

2. Ο Κ. Νικολάου δίνει στην Τράπεζά του για προεξόφληση στις 11 Μαρτίου τις πιο κάτω
συναλλαγματικές:
α) €600 με λήξη 15 Απριλίου, αποδοχή Α. Πέτρου
β) €800 με λήξη 20 Απριλίου, αποδοχή Ε. Γεωργίου
γ) €350 με λήξη 30 Μαΐου, αποδοχή Χ. Λοΐζου
δ)€ 500 με λήξη 24 Ιουνίου, αποδοχή Β. Λεωνίδου
Το επιτόκιο της προεξόφλησης είναι 8½% και η προμήθεια της Τράπεζας 1¼%.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να συνταχθεί το πινάκιο προεξόφλησης.
(Μονάδες 14)
(Σύνολο μονάδων 20)
ΕΡΩΤΗΣΗ Γ
1. Να βρεθεί η διαφορά μεταξύ των απλών και των σύνθετων τόκων κεφαλαίου €5.500 που ανατοκίζεται
προς 5½% το χρόνο για 5 χρόνια.
(Μονάδες 5)
2. Ο λογαριασμός του Α. Ανδρέου στα βιβλία της Τράπεζας Χ ανοίγει την 1 Ιανουαρίου με χρεωστικό
υπόλοιπο €820. Στη συνέχεια γίνονται οι ακόλουθες συναλλαγές:
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Ιανουαρίου 5. Η Τράπεζα προεξοφλεί συναλλαγματική του Α. Ανδρέου ονομαστικής αξίας €300, που
λήγει ύστερα από 60 μέρες, προς 9%. Αφαιρείται προμήθεια €0,75.
Ιανουαρίου 15.
Η τράπεζα επιστρέφει στον Α. Ανδρέου ανείσπρακτη συναλλαγματική που είχε
προεξοφληθεί προηγουμένως, ονομαστικής αξίας €425.
Ιανουαρίου 20.
Ο Α. Ανδρέου καταθέτει επιταγές €1.500.
Ιανουαρίου 25.
Η Τράπεζα εισπράττει για λογαριασμό του Α. Ανδρέου συναλλαγματική €150.
Ιανουαρίου 27.
Η τράπεζα επιστρέφει στον Α. Ανδρέου ακάλυπτη €100 που κατατέθηκε στις 20
Ιανουαρίου.
Ιανουαρίου 28.
Η Τράπεζα πληρώνει για λογαριασμό του Α. Ανδρέου €50.
Να ανοίξετε το λογαριασμό του Α. Ανδρέου σύμφωνα με την πιο κάτω διάταξη, να περάσετε τις πιο πάνω
συναλλαγές και να τον κλείσετε στις 31 Ιανουαρίου.
Το επιτόκιο είναι αμοιβαίο 6%.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ
Ημερ.

Λεπτομέρειες

Χρ.

Π.

Υπόλ.

Χ/Π

Λήξη
Αξία

Μέρες

Χ

Π

(Μονάδες 15)
(Σύνολο μονάδων 20)

ΕΡΩΤΗΣΗ Δ
1. Διαθέτει κάποιος €18.000, πόσες μετοχές ονομαστικής αξίας €5 μπορεί να αγοράσει σε τιμή:
α) 90%
β) 120%
(Μονάδες 6)

2. Μια εταιρεία προγραμματίζει να συγκεντρώσει κεφάλαιο €80.000 μετά από 6 έτη από σήμερα.
Για το σκοπό αυτό θα καταθέτει στην τράπεζα €8.000 στο τέλος κάθε έτους για 6 έτη.
Ποιο συμπληρωματικό ποσό πρέπει να καταθέσει σήμερα στην Τράπεζα με ανατοκισμό για να
σχηματιστεί το ποσό που προγραμματίζει;
Επιτόκιο ανατοκισμού 6½% κατά έτος.
(Μονάδες 14)
(Σύνολο μονάδων 20)
ΕΡΩΤΗΣΗ Ε
1. Δάνεισα δύο ίσα ποσά, το ένα προς 6% και το άλλο προς 8% και παίρνω συνολικό τόκο €600 κάθε
χρόνο. Ποια ποσά δάνεισα;
(Μονάδες 5)
2. Το αρχικό κόστος μιας επένδυσης είναι €30000. Το προβλεπόμενα ακαθάριστα ετήσια έσοδα είναι
€7000, οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας της επένδυσης €3000 και η διάρκειά της είναι 10 χρόνια. Το
επιτόκιο είναι 8%.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να κρίνετε αν η επένδυση είναι συμφέρουσα.

(Μονάδες 14)
(Σύνολο μονάδων 20)
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MΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (56)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες
ΜΕΡΟΣ Α': Αποτελείται από δέκα ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν και τις δέκα. Η
κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Β': Αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν και τις
τέσσερις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δέκα μονάδες.
Σημείωση: Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο 1: Οικονομικά της οικογένειας
1.1 Ο οικονομικός ρόλος της οικογένειας
1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά της οικογένειας
1.3 Διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων
1.4 Η επίδραση της οικογένειας στη διαμόρφωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των νεαρών μελών της
1.5 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός
1.6 Τρόποι πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών
Κεφάλαιο 2: Διατροφή
2.1 Ενέργεια
2.2 Παχυσαρκία
2.3 Διατροφή των εφήβων
2.4 Στάδια σύνταξης ισοζυγισμένου διαιτολογίου
2.5 Διατροφή της εγκύου
2.6 Διατροφή της θηλάζουσας
2.7 Διατροφή στη βρεφική ηλικία
2.8 Διατροφή στην παιδική ηλικία
2.9 Διατροφή των αθλητών
2.10 Διατροφή και διαβήτης
2.11 Διατροφή και καρδιοαγγειακές παθήσεις
2.12 Διατροφή και υπέρταση
2.13 Διατροφή στην τρίτη ηλικία
Κεφάλαιο 3: Τεχνολογία και τρόφιμα
3.1 Ποιότητα τροφίμων
3.2 Αίτια υποβάθμισης της ποιότητας και αλλοίωσης των τροφίμων
3.3 Μέθοδοι συντήρησης τροφίμων
3.4 Συσκευασία τροφίμων
3.5 Συσκευασία και περιβάλλον
3.6 Διαχείριση αποβλήτων
3.7 Μείωση των απορριμμάτων
3.8 Η εξέλιξη στην τεχνολογία τροφίμων
3.9 Βιοτεχνολογία – Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
3.10 Βιολογικά καλλιεργημένα ή Οργανικά τρόφιμα
Κεφάλαιο 4: Κατοικία
4.1 Η κατοικία και η σημασία της για τον άνθρωπο
4.2 Η σημασία της παραδοσιακής κατοικίας
4.3 Η υγιεινή της κατοικίας
4.4 Ατυχήματα στο σπίτι
Κεφάλαιο 5: Άτομα με ειδικές ανάγκες
5.1 Άτομα με ειδικές ανάγκες
5.2 Προβλήματα και περιορισμοί των ατόμων με ειδικές ανάγκες
5.3 Ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες
5.4 Δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες
362
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ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ 2014

ΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΧΡΟΝΟΣ:

2 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 Ιουνίου 2014
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

:

7.45 π.μ.
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(Το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες)
ΜΕΡΟΣ Α΄

(60 Μονάδες)

Να απαντήσετε και στις ∆ΕΚΑ ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες.
1. Η οικονομική κρίση στις μέρες μας έχει επηρεάσει την πλειοψηφία των νοικοκυριών
στην Κύπρο και έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογές του οικογενειακού
προϋπολογισμού.
α) Να αναφέρετε τρεις άλλους παράγοντες, εκτός από την οικονομική κρίση, που
μπορεί να επηρεάσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
(Μονάδες 3)
β) Να γράψετε τρία πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η κατάρτιση
οικογενειακού προϋπολογισμού στα νοικοκυριά.
(Μονάδες 3)
(Σύνολο μονάδων 6)
2. Σωστό ή Λάθος
Να μεταφέρετε μόνο τα γράμματα (α - στ) στο τετράδιο των απαντήσεών σας
και να βάλετε δίπλα από αυτά, για το σωστό Σ και για το λάθος Λ.
α) Οι αγορές που γίνονται σε ένα νοικοκυριό για την ικανοποίηση των αναγκών
της οικογένειας αποτελούν την οικιακή παραγωγή.
β) Ο πληθωρισμός επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά των μελών της
οικογένειας.
γ) Οι καταναλωτικές αποφάσεις μιας οικογένειας διακρίνονται σε ατομικές και σε
συλλογικές.
δ) Απαιτείται σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή
με τη χρήση επιταγής.
ε) Σε κάθε στάδιο στον κύκλο της ζωής μιας οικογένειας, οι καταναλωτικές
ανάγκες διαφοροποιούνται ή μεταβάλλονται.
στ) Ακάλυπτη θεωρείται η επιταγή που δεν έχει συμπληρωμένα άλλα στοιχεία
παρά μόνο την υπογραφή.
(Μονάδες 6)

./2..
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3. Η Σοφία και ο Ανδρέας είναι ζευγάρι με δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 4 χρονών και 7
μηνών αντίστοιχα. Πρόσφατα έχουν μετακομίσει σε νεόκτιστο σπίτι και ανησυχούν
ιδιαίτερα για την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό της κατοικίας και την πιθανή
έκθεση των παιδιών τους σε τοξικές ουσίες.
Να αναφέρετε έξι προληπτικά μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν η Σοφία και ο
Ανδρέας, έτσι ώστε να περιοριστεί η έκθεση των παιδιών τους σε τοξικές ουσίες
μέσα στο σπίτι και να προστατευτεί η υγεία τους.
(Μονάδες 6)
4. Η κατοικία ανεξάρτητα αν είναι μεγάλη ή μικρή, σε πόλη ή σε χωριό πρέπει να
ικανοποιεί ορισμένες ανθρώπινες ανάγκες οι οποίες είναι κοινές και πολύ
σημαντικές για κάθε άτομο.
Να γράψετε και να επεξηγήσετε σε συντομία τρία είδη ανθρώπινων αναγκών που
ικανοποιούνται από την κατοικία.
(Μονάδες 6)

5. Να επεξηγήσετε τους πιο κάτω όρους:


Βασικός μεταβολισμός



Θερμογεννετική επίδραση των τροφών



Ισοζύγιο ενέργειας
(Μονάδες 6)

6. Η εφηβεία είναι το στάδιο της ζωής κατά το οποίο το άτομο δέχεται πολλές
επιδράσεις σχετικά με τις διατροφικές του επιλογές.
α) Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές
των εφήβων .
(Μονάδες 4)
β) Να γράψετε δύο λόγους που να δικαιολογούν την αναγκαιότητα πρόσληψης
προγεύματος από τους έφηβους.
(Μονάδες 2)
(Σύνολο μονάδων 6)

./3..
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7. Πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις και αναλύσεις αίματος του κυρίου Πέτρου, έδειξαν
ψηλή αρτηριακή πίεση και ψηλά επίπεδα ολικής χοληστερόλης.
α) Nα αναφέρετε τέσσερις παράγοντες οι οποίοι μπορεί να προκάλεσαν την
αύξηση των επιπέδων της χοληστερόλης του κυρίου Πέτρου.
(Μονάδες 2)
β) Nα δώσετε τέσσερις συμβουλές που θα πρέπει να ακολουθήσει ο κύριος
Πέτρος στη διατροφή του, έτσι ώστε να μειώσει τη χοληστερόλη του αίματος
και την αρτηριακή του πίεση.
. (Μονάδες 4)
(Σύνολο μονάδων 6)
8. Να ονομάσετε τους τρεις τύπους ∆ιαβήτη και να δώσετε για τον κάθε ένα δύο
βασικά χαρακτηριστικά.
(Μονάδες 6)
(Σύνολο μονάδων 6)
9.
Aστικά Απόβλητα

Έτη
2005 2009 2010 2011

Ποσότητα αποβλήτων που κατέληξε στους
χώρους απόρριψης (χιλιάδες τόνοι)
Ποσότητα αποβλήτων που συλλέγηκε για
ανακύκλωση (χιλιάδες τόνοι)
Ποσότητα αποβλήτων που κομποστοποιήθηκε
(χιλιάδες τόνοι)

490

540

490

450

19

49

56

63

0

0

26

48

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου. Η Κύπρος σε αριθμούς (έκδοση, 2013, σ. 29)

α) Με βάση τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα από το 2005-2011, να γράψετε τι
παρατηρείτε όσον αφορά:
i. την ποσότητα των αποβλήτων που κατέληξαν στους χώρους απόρριψης
ii. την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν
iii. την ποσότητα των απoβλήτων που κομποστοποιήθηκαν
(Μονάδες 1.5)
./4..
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β) i. Τι είναι η κομποστοποίηση των αποβλήτων;
ii. Nα γράψετε δύο πλεονεκτήματα της κομποστοποίησης.
(Μονάδες 3)
γ) Να γράψετε τρία πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ανακύκλωση των
απορριμμάτων.
(Μονάδες 1.5)
(Σύνολο μονάδων 6)

10. Την τελευταία δεκαετία τα βιολογικά τρόφιμα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στην
αγορά.
Να αναφέρετε τρεις πληροφορίες που επιβάλλεται να αναγράφονται στην ετικέτα
ενός βιολογικού τροφίμου, οι οποίες επιβεβαιώνουν τον καταναλωτή ότι πρόκειται
για γνήσιο βιολογικό τρόφιμο.
(Μονάδες 6)

./5..
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- 5 (40 Μονάδες)

Να απαντήσετε και στις ΤΕΣΣΕΡΙΣ ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δέκα μονάδες.
1. Ο Κώστας είναι 21 ετών. Πρόσφατα, άρχισε να εργάζεται και θα ήθελε να
αποκτήσει πιστωτική κάρτα για διευκόλυνση των συναλλαγών του.
α) Να αναφέρετε τέσσερις πληροφορίες που η τράπεζα θα ζητήσει από τον
Κώστα για να προχωρήσει στην έκδοση της πιστωτικής του κάρτας.
(Μονάδες 2)
β) Να γράψετε τους τρεις τρόπους με τους οποίους η πιστωτική κάρτα μπορεί να
διευκολύνει τον Κώστα στις συναλλαγές του.
(Μονάδες 3)
γ) Τι θα πρέπει να προσέξει ο Κώστας κατά τη χρήση της πιστωτικής του κάρτας
για να μην αντιμετωπίζει προβλήματα; Να αναφέρετε τρία σημεία.
(Μονάδες 3)
δ) Ποιο είδος κάρτας θα συστήνατε στον Κώστα να χρησιμοποιεί για αγορές
προϊόντων μέσω διαδικτύου και γιατί;
(Μονάδες 2)
(Σύνολο μονάδων 10)
2. Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, η διατροφή της γυναίκας
μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τόσο την υγεία του βρέφους, όσο και της
ίδιας της μητέρας.
α) Να επεξηγήσετε τη σημασία της αύξησης στην πρόσληψης του καθενός από τα
πιο κάτω θρεπτικά συστατικά κατά την εγκυμοσύνη:
 Σίδηρο
 Φυλλικό οξύ
(Μονάδες 2)
β) Να ονομάσετε δύο τροφές πλούσιες σε Σίδηρο και δύο τροφές πλούσιες σε
Φυλλικό οξύ.
(Μονάδες 2)
γ) Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα που προσφέρει ο μητρικός θηλασμός στο
βρέφος και δύο πλεονεκτήματα του θηλασμού στη μητέρα.
(Μονάδες 4)
./6..
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δ) Να γράψετε δύο τροφές ή ποτά που πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης και του θηλασμού για προφύλαξη του βρέφους από
προβλήματα υγείας.
(Μονάδες 2)
(Σύνολο μονάδων 10)
3. Ο ρόλος της σωστής διατροφής του αθλητή για την καλή σωματική κατάσταση και
απόδοσή του, είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
α) Να δικαιολογήσετε την πιο πάνω δήλωση δίνοντας τρία επιχειρήματα.
(Μονάδες 3)
β) Να γράψετε και να επεξηγήσετε πώς θα πρέπει να σχεδιάζουν οι αθλητές τα
γεύματά τους για να μεγιστοποιήσουν τις ενεργειακές τους αποθήκες σε
γλυκογόνο σε κάθε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις:
i. 2-4 ώρες πριν την προπόνηση
ii. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης
iii. Μετά την προπόνηση
(Μονάδες 3)
γ) Να δικαιολογήσετε την αυξημένη ανάγκη των αθλητών για υγρά, δίνοντας δύο
επιχειρήματα.
(Μονάδες 2)
δ) Για ποιους δύο λόγους, θα πρέπει να αποφεύγεται από τους αθλητές η
υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης που προέρχεται από τα συμπληρώματα
πρωτεϊνών;
(Μονάδες 2)
(Σύνολο μονάδων 10)
4. Η κυρία Ελένη ανέλαβε να οργανώσει τη λειτουργία ενός καινούργιου εστιατορίου.
Στόχος της είναι να ληφθούν όλα τα μέτρα για εξασφάλιση της ποιότητας των
τροφίμων που θα προσφέρονται και για προστασία της υγείας των πελατών.
α) Η ανάπτυξη των μικροοργανισμών αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες που
προκαλούν ποιοτική υποβάθμιση και αλλοίωση στα τρόφιμα. Να γράψετε και να
επεξηγήσετε τέσσερις από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον
πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών στα τρόφιμα.
(Μονάδες 4)
./7..
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β) Να αναφέρετε έξι προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται στους
χώρους του εστιατορίου, καθώς και κατά το χειρισμό των τροφίμων από τους
υπαλλήλους, για να αποφευχθεί η ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα τρόφιμα
και η πρόκληση τροφικών δηλητηριάσεων.
(Μονάδες 3)
γ) Να αναφέρετε εκτός από τους μικροοργανισμούς, τρεις άλλες αιτίες που
πιθανόν να προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας και αλλοιώσεις στα τρόφιμα.
(Μονάδες 3)
(Σύνολο μονάδων 10)
--------- ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ---------
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ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (57)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Εξεταστικό δοκίμιο:
Θα αποτελείται από 5 ερωτήσεις/ασκήσεις διαφόρων τύπων, για να απαντηθούν όλες.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Η αρίθμηση των παραγράφων που ακολουθούν αντιστοιχεί με την αρίθμηση των κεφαλαίων του βιβλίου της
Πρακτικής Γραφείου Γ΄ Λυκείου και του Συμπληρώματος της Πρακτικής Γραφείου.
Από το βιβλίο Πρακτική Γραφείου Γ΄ Λυκείου, έκδοση ΥΑΠ, 2007, Λευκωσία
Κεφάλαιο 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
1. Είδη και μορφές επιχειρήσεων
2. Δραστηριότητες της επιχείρησης
3. Οργάνωση της επιχείρησης
4. Το Γραφείο και οι λειτουργίες του
Κεφάλαιο 2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
1. Ειδικότητες
2. Ιδιαίτερη γραμματέας
Κεφάλαιο 3
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
1. Γενικά
2. Προφορική επικοινωνία
3. Γραπτή επικοινωνία
Κεφάλαιο 4
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
1. Γενικά
2. Εισερχόμενη αλληλογραφία
3. Εξερχόμενη αλληλογραφία
Κεφάλαιο 5
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
1. Γενικά
2. Συστήματα ταξινόμησης
3. Εξοπλισμός αρχείου και τρόποι αρχειοθέτησης
4. Προσωρινή απουσία φακέλων από το αρχείο
5. Χρόνος φύλαξης των εγγράφων – Αποσυμφόρηση αρχείου
6. Γενικοί κανόνες αρχειοθέτησης
7. Καρτέλες – Καρτελοθήκες
Κεφάλαιο 7
ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ Ή ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
1. Γενικά
2. Διαδικασία αγοράς – Έγγραφα
3. Αποθήκη
Κεφάλαιο 8
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
1. Γενικά
2. Εξεύρεση πελατών
3. Εξασφάλιση και εκτέλεση παραγγελιών
4. Λιανικές πωλήσεις τοις μετρητοίς
5. Πωλήσεις μέσω αντιπροσώπου
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Κεφάλαιο 9
ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
1. Μετρητά
2. Επιταγή
3. Τραπεζική επιταγή
4. Τραπεζική τηλεγραφική εντολή
5. Ταξιδιωτική επιταγή
6. Ταχυδρομική χρηματική επιταγή
7. Συναλλαγματική
8. Γραμμάτιο
9. Πιστωτικό δελτίο
10. SWIFT
Κεφάλαιο 10
ΤΑΜΕΙΟ
1. Γενικά
2. Εισπράξεις
3. Πληρωμές
4. Μικρό Ταμείο
5. Καταθέσεις
Κεφάλαιο 11
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
1. Γενικά
2. Υπολογισμός της ολικής ακαθάριστης αμοιβής
3. Υπολογισμός της καθαρής αμοιβής
4. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
Κεφάλαιο 13
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Γενικά
2. Προσλήψεις
3. Εκπαίδευση του προσωπικού
4. Ατομικοί φάκελοι
5. Ευημερία του προσωπικού
6. Απολύσεις
Κεφάλαιο 16
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Γενικά
2. Ειδοποίηση και ημερήσια διάταξη
3. Προετοιμασία της συνεδρίας
4. Πρακτικά
5. Διεξαγωγή συνεδρίας
Από το βιβλίο:
Πρακτική Γραφείου-Συμπλήρωμα Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Βιβλίο Ασκήσεων, έκδοση ΥΑΠ, 2007, Λευκωσία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1. Γενικά
2. Καταθέσεις
3. Δάνεια – Πιστώσεις
4. Συνάλλαγμα
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
1. Γενικές πληροφορίες για τον Φ.Π.Α.
2. Συντελεστές Φ.Π.Α.
4. Ημερήσιες καταστάσεις πωλήσεων
5. Ημερολόγιο πωλήσεων τοις μετρητοίς
6. Τιμολόγια
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2014
(ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ)

Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

: 2 ώρες και 30΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17.6.2014
ΩΡΑ

: 7:45 – 10:15

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ:
 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
 Οι απαντήσεις να είναι σαφείς, ακριβείς και περιεκτικές.
 Όλοι οι υπολογισμοί να φαίνονται στο τετράδιο των απαντήσεών σας.
 Όπου ζητείται η συμπλήρωση εγγράφων, να χρησιμοποιηθούν τα
έντυπα που βρίσκονται στις τελευταίες σελίδες του τετραδίου των
απαντήσεών σας.
 Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής
μηχανής.
 Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού.
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ΕΡΩΤΗΣΗ Α
1. Ο εισαγωγέας Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου, Αιγαίου 16, 2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, αποστέλλει στις 12 Μαρτίου
2014 στο Σωτήρη Σωτηριάδη, Γρηγόρη Αυξεντίου 40, 6022 ΛΑΡΝΑΚΑ, τα πιο κάτω εμπορεύματα τα
οποία παρήγγειλε στις 5 Μαρτίου 2014 με την παραγγελία του με αριθμό 224:





10 ηλεκτρικές θερμάστρες THERMOS Αρ. Καταλόγου Τ22 @ €40 η καθεμιά.
15 ηλεκτρικά καλοριφέρ SUPERHOT Αρ. Καταλόγου S33 @ €60 το καθένα.
10 τηλεοράσεις EXTRA 32’’ Αρ. Καταλόγου Ε32 @ €350 η καθεμιά.
10 πλυντήρια WHITE Αρ. Καταλόγου W12 @ €700 το καθένα.

Για όλα τα πιο πάνω εμπορεύματα ο εισαγωγέας παραχώρησε στον πελάτη του Σωτήρη
Σωτηριάδη, 15% Εμπορική Έκπτωση. Όλα τα πιο πάνω εμπορεύματα επιβαρύνονται με 19% Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που δεν έχει συμπεριληφθεί στις πιο πάνω τιμές.
Η διαδικασία για την εξόφληση του ποσού γίνεται κατά την παράδοση των εμπορευμάτων:
α) Καταβάλλεται ποσό €3.935,70 σε μετρητά.
β) Εκδίδεται επιταγή €4.000 εξαργυρώσιμη μετά από ένα μήνα.
γ) Εκδίδεται Γραμμάτιο προθεσμίας 2 μηνών για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό.
Ζητείται η συμπλήρωση των πιο κάτω εγγράφων που βρίσκονται στο πίσω μέρος του τετραδίου
σας:
Ι. Τιμολόγιο με αριθμό 1312
ΙΙ. Επιταγή με αριθμό 231812 (Να συμπληρωθεί και το απόκομμα)
ΙΙΙ. Γραμμάτιο.
2. Να αναφέρετε τρεις (3) διαφορές μεταξύ Συναλλαγματικής και Επιταγής.

(Μονάδες 10)
(Μονάδες 3)
(Μονάδες 4)
(Μονάδες 3)
(Σύνολο Μονάδων 20)

ΕΡΩΤΗΣΗ Β
1. Στις διάφορες επιχειρήσεις μπορούμε να συναντήσουμε γραφεία «ανοικτού τύπου» ή γραφεία
«κλειστού τύπου». Αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα για το γραφείο «ανοικτού τύπου» και δύο
πλεονεκτήματα για το γραφείο «κλειστού τύπου» εάν τα συγκρίνουμε μεταξύ τους.
(Μονάδες 4)
2. Η Ιδιαιτέρα Γραμματέας για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα σοβαρά της
καθήκοντα πρέπει να έχει την αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση και ειδικές γνώσεις. Αναφέρετε
τέσσερεις (4) ειδικές επαγγελματικές γνώσεις που πρέπει να έχει.
(Μονάδες 4)
3. Γράψετε δύο (2) καθήκοντα και δύο (2) προσόντα της Υπαλλήλου Υποδοχής – Τηλεφωνήτριας.
(Μονάδες 4)
4. Γράψετε δύο (2) σημαντικά πλεονεκτήματα της επιστολής εάν την συγκρίνουμε με τα άλλα μέσα
επικοινωνίας.
(Μονάδες 2)
1
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5. Εφαρμόζοντας τους κανόνες της αλφαβητικής ταξινόμησης, να τοποθετήσετε τους πιο κάτω
φακέλους στο συρτάρι της αρχειοθήκης με τη σωστή σειρά, γράφοντας τα ονόματα με το σωστό
τρόπο.











Ανθοπωλείο Γιάννη Ιωαννίδη
Ατμοκαθαριστήριο «Ο Κύκνος»
Ασφαλιστική Εταιρεία ΑΣΠΙΔΑ Λτδ
Εστιατόριο «Το Κλέφτικο»
Ζαχαροπλαστείο «Η Μέλισσα»
Κτηματικές Επιχειρήσεις «Α/φοί Ζαχαρίου»
Λογιστικό Γραφείο Γεώργιος Λοΐζου
Φαρμακείο Κώστα Κωνσταντινίδη
Φυτώριο «Τα Κρίνα»
Ψησταριά «Το Κοκορέτσι»
(Μονάδες 6)
(Σύνολο Μονάδων 20)

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ
1. Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεων σας τον πιο κάτω πίνακα και να συμπληρώσετε την
τελευταία στήλη. Στη συνέχεια να υπολογίσετε την αξία του τελικού αποθέματος με τις μεθόδους:
α) Της Μέσης Σταθμικής Τιμής
β) Της Αντίστροφης Σειράς Εξάντλησης (L.I.F.O.)
Οι υπολογισμοί σας να γίνονται με προσέγγιση ακέραιου αριθμού.
Ημερομηνία
1.1.2013

Αγορές
(τεμάχια)

Τιμή Αγοράς
€

600

3,00

1.1 – 31.5.2013
1.6.2013

Υπόλοιπο
(τεμάχια)

400
300

3,50

1.6 – 22.12.2013
23.12.2013

Πωλήσεις
(τεμάχια)

350
150

4,00
(Μονάδες 12)

2. Να αναφέρετε δύο (2) περιπτώσεις κατά τις οποίες μια επιχείρηση εκδίδει Πιστωτικό Σημείωμα.
(Μονάδες 2)
3. α) Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ της Εμπορικής και της Ταμειακής Έκπτωσης.
(Μονάδες 2)
β) Αναφέρετε δύο (2) περιπτώσεις κατά τις οποίες παραχωρείται Εμπορική Έκπτωση.
(Μονάδες 2)
4. Να γράψετε και να εξηγήσετε δύο σημεία στα οποία θα δίνατε ιδιαίτερη σημασία αν σας ανέθεταν
την διαχείριση μιας μεγάλης αποθήκης.
(Μονάδες 2)
(Σύνολο Μονάδων 20)
2

375

ΕΡΩΤΗΣΗ Δ
1. Η εταιρεία εισαγωγών ηλεκτρικών ειδών ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΤΔ, Αιγαίου 48, 2045
Λευκωσία, στέλλει επιστολή με ημερομηνία 19 Μαρτίου 2014 στον πελάτη της Δ. Κωνσταντίνου,
Αθηνών 22, 6028 Λάρνακα, για να τον ενημερώσει για την παραλαβή των νέων της ηλεκτρικών
ειδών προηγμένης τεχνολογίας.
Μαζί με την επιστολή εσωκλείει εικονογραφημένους
τιμοκαταλόγους των νέων ηλεκτρικών ειδών και επίσης τον προσκαλεί να επισκεφθεί τη νέα
ανακαινισμένη της έκθεση για να δει από κοντά τα νέα είδη.
Την επιστολή υπογράφει ο Γ. Μιχαηλίδης Διευθυντής Πωλήσεων.
Να γράψετε την πιο πάνω επιστολή σύμφωνα με το σύγχρονο σύστημα διάταξης.
(Μονάδες 10)
2. Γράψετε δύο (2) λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η εσωτερική διεύθυνση στις επιστολές.
(Μονάδες 2)
3. Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα που προσφέρει στον κάτοχο της η πιστωτική κάρτα.
(Μονάδες 2)
4. Εξηγήστε πώς η ανέκκλητη ενέγγυα πίστωση εξασφαλίζει τα συμφέροντα,
α) του Πωλητή
β) του Αγοραστή
γ) της Τράπεζας
(Μονάδες 3)
5. α) Εξηγήστε για ποιο λόγο η δίγραμμη επιταγή προστατεύει τον νόμιμο δικαιούχο σε περίπτωση
κλοπής.
(Μονάδες 2)
β) Αναφέρετε μια (1) περίπτωση κατά την οποία ενδείκνυται η διγράμμιση της επιταγής.
(Μανάδες 1)
(Σύνολο Μονάδων 20)
ΕΡΩΤΗΣΗ Ε
1. Τα πιο κάτω δεδομένα αφορούν τη μηνιαία μισθοδοσία του Γιάννη Ευαγγέλου.
Βασικός Μισθός €3000
Τιμαριθμικό επίδομα 28% επί του Βασικού Μισθού.
Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7,8% πάνω στον συνολικό Ακαθάριστο Μισθό.
Συνδρομή στη Συντεχνία €25 το μήνα.
Σημείωση:
Ο πιο πάνω υπάλληλος δικαιούται 13ο μισθό.
Οι πιο κάτω φορολογικές κλίμακες έχουν εφαρμογή κατά τον υπολογισμό του Μηνιαίου Φόρου
Εισοδήματος τον οποίο θα πρέπει να υπολογίσετε δείχνοντας τις πράξεις σας.
Οι υπολογισμοί σας να γίνονται με προσέγγιση ακέραιου αριθμού.

3
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Εισόδημα
€
0 – 19500
19501 – 28000
28001 – 36300
36301 – και άνω

Συντελεστής
0%
20%
25%
30%

Να υπολογίσετε:
α) Το Μηνιαίο Φόρο Εισοδήματος
β) Τον Καθαρό Μηνιαίο Μισθό του Γιάννη Ευαγγέλου.
(Μονάδες 13)
2. Αναφέρετε και σχολιάστε τέσσερα (4) φυσικά προσόντα που πρέπει να έχει μια Ιδιαιτέρα
Γραμματέας.
(Μονάδες 4)
3. Γράψετε τρεις (3) λόγους για τους οποίους ο εκδότης της επιταγής πρέπει να γράφει τα στοιχεία
της και στο απόκομμα.
(Μονάδες 3)
(Σύνολο Μονάδων 20)
(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100)

4
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (58)
Διάρκεια Εξέτασης: Δύο (2) ώρες
Εξεταστικό δοκίμιο: Θα αποτελείται από πέντε ερωτήσεις, για να απαντηθούν όλες.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Από το βιβλίο : Τεχνική των Πωλήσεων (Υ.Α.Π.) 2007
Κεφάλαιο 1: Ανάγκες – Αγαθά – Παραγωγή
1. Ανάγκες
2. Αγαθά
3. Χρησιμότητα
4. Παραγωγή
Κεφάλαιο 2: Εμπόριο
1. Γενικά
2. Οικονομική σημασία του εμπορίου
3. Διακρίσεις του εμπορίου
4. Δίκτυα διανομής
4.1 Χονδρικό Εμπόριο
(Εκτός εξεταστέας ύλης (σελ.19-21): Α. Υπηρεσίες του χονδρεμπόρου στον παραγωγό και στο
λιανοπώλη. Β. Κατηγορίες χονδρεμπόρων. Γ. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη των χονδρεμπόρων;)
4.2 Λιανικό Εμπόριο
Κεφάλαιο 3: Εμπορική αγοραπωλησία
1. Έννοια – Προϋποθέσεις εγκυρότητας
2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων
3. Όροι σύναψης και εκτέλεσης της αγοραπωλησίας
(Εκτός εξεταστέας ύλης: παράγραφοι Δ, Στ και Ζ (σελ. 35))
Κεφάλαιο 4: Τιμές – Τιμολογιακή πολιτική
1. Γενικά
2. Καθορισμός της τιμής
(Εκτός εξεταστέας ύλης (σελ. 39-49) :
2.1 Μηχανισμός των τιμών, 2.2 Ελαστικότητα Ζήτησης, 2.3 Μορφές Αγοράς, 2.2 Ελαστικότητα
Ζήτησης, 2.3 Μορφές αγοράς, 2.4 Κόστος Παραγωγής, 2.5 Κρατική παρέμβαση στις τιμές)
3. Πολιτική τιμολόγησης
Κεφάλαιο 5: Μέσα πληρωμών
1. Γενικά
2. Μέσα άμεσης πληρωμής
3. Μέσα πίστεως
Κεφάλαιο 6: Τμήμα Πωλήσεων
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις οργανωτικής δομής
3. Προσωπικό
4. Διατήρηση πελατών και εξεύρεση νέων
5. Εκτέλεση παραγγελίας
Κεφάλαιο 7: Εξαγωγές
1. Εισαγωγή
2. Δυνατότητες για εξαγωγές
3. Πηγές πληροφοριών
4. Επιλογή αγοράς προς την οποία θα γίνουν εξαγωγές
(Εκτός εξεταστέας ύλης (σελ. 83-87): παράγραφοι 5. Είσοδος στην ξένη αγορά και 6. Εξαγωγικοί όροι Καθορισμός τιμής)
7 . Αποστολή εμπορευμάτων
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8. Μεταφορικά και ασφάλιση
9. Συσκευασία
10. Έγγραφα εξαγωγής ,10.1 Φορτωτική
(Εκτός εξεταστέας ύλης: παράγραφοι 10.2 Έγγραφα που απαιτούνται από τη χώρα εξαγωγής (ΚΥΠΡΟ)
(σελ. 90) και 10.3 Έγγραφα που απαιτούνται από τη χώρα εισαγωγής (σελ. 90-91))
11. Χρηματοδότηση.
12. Ασφάλιση των εξαγωγών
(Εκτός εξεταστέας ύλης: παράγραφος 13. Προαγορά ξένου συναλλάγματος (σελ.93))
14. Κίνητρα για ενθάρρυνση των εξαγωγών
Κεφάλαιο 8: Μάρκετινγκ
Εκτός εξεταστέας ύλης: 1. Γενικά
2. Ορισμός του Μάρκετινγκ: μόνο ο ορισμός του British Institute of Marketing και τα συμπεράσματα που
τον ακολουθούν (σελ 97). (Εκτός εξεταστέας ύλης: Οι προηγούμενες παράγραφοι (σελ.96-97))
3. Περιεχόμενο του Μάρκετινγκ
4. Λειτουργίες του Μάρκετινγκ
5. Η ιδεολογία του Μάρκετινγκ
6. Το μίγμα Μάρκετινγκ
7. Η σχέση του Μάρκετινγκ με την Παραγωγή
8. Το Μάρκετινγκ και η σχέση του με άλλους κλάδους
9. Η οικονομική σημασία του Μάρκετινγκ
10. Κριτική του Μάρκετινγκ
11. Το Μάρκετινγκ ως πηγή απασχόλησης
Κεφάλαιο 9: Έρευνα της αγοράς
1. Αγορά
2. Έρευνα της αγοράς
Κεφάλαιο 10: Η συμπεριφορά του καταναλωτή
1. Γενικά
2. Η διαδικασία της αγοράς
3. Ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία της αγοράς
4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
4.1 Οικονομικοί παράγοντες
4.2 Κοινωνικοί παράγοντες
4.3 Ψυχολογικοί παράγοντες
(Εκτός εξεταστέας ύλης: 4.1 Οικονομικοί παράγοντες (το παράδειγμα στις σελίδες 132-133).
4.2 Κοινωνικοί παράγοντες - οι κατηγορίες των Κοινωνικών τάξεων (σελ 136).)
Κεφάλαιο 11: Το προϊόν
1. Έννοια του προϊόντος
2. Το μίγμα του προϊόντος
3. Τροποποίηση του προϊόντος
4. Διακοπή της παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος
5. Διαδικασία δημιουργίας ενός νέου προϊόντος
6. Προβλήματα εξέλιξης και λόγοι αποτυχίας νέων προϊόντων
7. Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης και διαφοροποίησης του προϊόντος
7.1 Συσκευασία. (Εκτός εξεταστέας ύλης: Οι παράγραφοι «Αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη
συσκευασία» και «Πολιτική συσκευασίας», σελίδες 152-153.)
7.2 Η ετικέτα
7.3 Το σήμα
Κεφάλαιο 12: Προβολή προϊόντος
1. Γενικά
2. Το Μίγμα Προβολής
2.1 Διαφήμιση
2.2 Προσωπική πώληση
2.3 Προώθηση των πωλήσεων
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(Εκτός εξεταστέας ύλης: «Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής» (σελ162-164) και
«Μέθοδοι υποκίνησης χονδρεμπόρων και λιανοπωλών (σελ. 182-183).-)
Κεφάλαιο 14: Καταστήματα λιανικής πώλησης
1. Επιλογή τόπου εγκατάστασης
2. Το περιβάλλον έξω και μέσα στο κατάστημα
3. Το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης και ελεύθερης επιλογής
Κεφάλαιο 15: Πωλητής - Τέχνη του πωλητή
1. Γενικά
2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους πωλητές
Κεφάλαιο 16: Πωλήσεις και τηλέφωνο
1. Γενικά
2. Οι κλήσεις προς την επιχείρηση
3. Οι κλήσεις από την επιχείρηση
Κεφάλαιο 17: Προστασία του Καταναλωτή.
1. Γενικά
2. Το κράτος και η προστασία των καταναλωτών
3. Οργανωμένοι καταναλωτές
Κεφάλαιο 18: Πωλήσεις και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
1. Γενικά
2. Κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών για σκοπούς Φ.Π.Α.
3. Αποτελεί έξοδο ή όχι ο Φ.Π.Α. για τις επιχειρήσεις;
5. Έκδοση τιμολογίου
(Εκτός εξεταστέας ύλης: 4. Καταχώρηση εγγραφών στα λογιστικά βιβλία (σελ.260-265))
Κεφάλαιο 19: Αποθήκη
1. Γενικά
2. Διαρρύθμιση
3. Παραλαβή των εμπορευμάτων
4. Άρνηση παραλαβής των εμπορευμάτων
5. Απογραφή
6. Διαχείριση αποθεμάτων
Κεφάλαιο 20: Μελέτη και αξιολόγηση στοιχείων
1. Ανάγκη για αξιολόγηση
2. Το κινητό ετήσιο σύνολο
3. Ο κινητός μέσος
4. Η χρήση των αριθμοδεικτών
5. Η χρήση διαγραμμάτων
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΛΕΤΚΩΙΑ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ
ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
2014
(ΓΙΑ ΑΠΟΛΤΗ)

Α΄ ΕΙΡΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΕΥΝΙΚΗ ΣΩΝ ΠΩΛΗΕΩΝ

ΥΡΟΝΟ

: 2 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19.6.2014
ΩΡΑ

: 10:00 – 12:00

ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 4 (ΣΕΕΡΙ) ΕΛΙΔΕ
ΟΔΗΓΙΕ:
 Να απαληήζεηε ζε όιες ηης ερωηήζεης.
 Οη απαληήζεης λα είλαη ζαθείς, αθρηβείς θαη περηεθηηθές.
 Όιοη οη σποιογηζκοί λα θαίλοληαη ζηο ηεηράδηο ηωλ απαληήζεώλ ζας.
 Όποσ δεηείηαη ε ζσκπιήρωζε εγγράθωλ, λα τρεζηκοποηεζούλ ηα
έλησπα ποσ βρίζθοληαη ζηης ηειεσηαίες ζειίδες ηοσ ηεηραδίοσ ηωλ
απαληήζεώλ ζας.
 Επηηρέπεηαη ε τρήζε κε προγρακκαηηδόκελες σποιογηζηηθής
κεταλής.
 Απαγορεύεηαη ε τρήζε δηορζωηηθού σγρού.
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Δρώηηζη Α
1. Τν εκπόξην ραξαθηεξίδεηαη σο έλα δίθηπν δηαλνκήο, πνπ πεξηιακβάλεη άηνκα,
νξγαληζκνύο θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ από ηνπο
παξαγσγνύο ζηνπο θαηαλαισηέο. Έλαο ηύπνο δηθηύνπ δηαλνκήο είλαη:
Παξαγσγόο
Παραγωγός

Καηαλαισηήο
Καταναλωτής

Να αλαπηύμεηε κε ζπληνκία δύν (2) πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηώπηδε ν
παξαγσγόο ζηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπ, αλ έιεηπαλ ν ρνλδξέκπνξνο θαη ν
ιηαλνπώιεο.
(Μνλάδεο 6)
2. Με ηνλ όξν ζπζθεπαζία ελλννύκε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εκπνξεύκαηνο ζε θαηάιιεια
πεξηθαιύκκαηα. Σηε ζπκθσλία γηα ηελ αγνξαπσιεζία, ε ζπζθεπαζία, γηα νξηζκέλα
είδε, απνηειεί πνιύ νπζηώδε όξν.
Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) ζθνπνύο πνπ επηδηώθνληαη κε ηε ζπζθεπαζία.
(Μνλάδεο 8)
3. Να εμεγήζεηε ηελ έλλνηα ησλ όξσλ:


Πιεξσκή ηνηο κεηξεηνίο



Πιεξσκή κε πίζησζε



Λεπθή επηηαγή.
(Μνλάδεο 6)
(Σύνολο Μονάδων 20)

Δρώηηζη Β
1. Τν Μάξθεηηλγθ αλαιύεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αληαιιαγήο, ηεο θπζηθήο δηαλνκήο θαη ηεο
δηεπθόιπλζεο, πνπ είλαη βαζηθέο θαη πξέπεη λα εθηειεζηνύλ γηα λα γίλεη δπλαηή ε
επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθώλ ζπλαιιαγώλ.
Να πεξηγξάςεηε ηηο ιεηηνπξγίεο αληαιιαγήο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο θπζηθήο δηαλνκήο.
(Μνλάδεο 8)
2. Όζν αλαπηύζζεηαη κηα θνηλσλία έλα πνιύ ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
αζρνιείηαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Μάξθεηηλγθ.
Να γξάςεηε ηνπο ιόγνπο πνπ νθείιεηαη απηό.
(Μνλάδεο 8)
3. Σην εμαγσγηθό εκπόξην ν ξόινο ησλ Ναπηηιηαθώλ πξαθηόξσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο.
Να πεξηγξάςεηε κε ζπληνκία ηνλ ξόιν ηνπο.
(Μνλάδεο 4)
(Σύνολο Μονάδων 20)

1

382

Δρώηηζη Γ
1. Να αλαθέξεηε ηηο δύν βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ κηα κειέηε έξεπλαο ηεο αγνξάο, θαη
λα εμεγήζεηε γηαηί απηέο νη αξρέο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ην Μάξθεηηλγθ.
(Μνλάδεο 5)
2. Ο θύθινο δσήο ελόο πξντόληνο πεξλά από πέληε ζηάδηα ή θάζεηο, πνπ πεξηγξάθνληαη
κε ηελ θακπύιε ησλ πσιήζεσλ. Τν ηξίην ζηάδην ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ πξντόληνο είλαη
ην ζηάδην ηεο σξηκόηεηαο.
Να πεξηγξάςεηε ην ζηάδην ηεο σξηκόηεηαο.
(Μνλάδεο 8)
3. Η δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ελόο πξντόληνο δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε.
Να γξάςεηε ηνπο παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο
ελόο πξντόληνο.
(Μνλάδεο 4)
4. Γηα θάζε επηρείξεζε θαη γηα θάζε ρξνληθό δηάζηεκα ππάξρεη έλα άξηζην κίγκα
πξντόληνο (κίγκα πξντόληνο).
Να εμεγήζεηε πόηε έλα κίγκα πξντόληνο ραξαθηεξίδεηαη σο άξηζην.
(Μνλάδεο 3)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Δρώηηζη Γ
1. Σηε δηαθήκηζε ην κήλπκα κεηαθέξεηαη κε νπνηνδήπνηε κε πξνζσπηθό κέζν, όπσο
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θιπ, ελώ ζηελ πξνζσπηθή πώιεζε ην κήλπκα κεηαθέξεηαη κε ηελ
πξνζσπηθή επαθή.
Να αλαπηύμεηε κε ζπληνκία ηα ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη
πξνζσπηθέο πσιήζεηο ζπγθξηλόκελεο κε ηε δηαθήκηζε.
(Μνλάδεο 6)
2. Σηε δηαξξύζκηζε ελόο θαηαζηήκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ν ηξόπνο
ηνπνζέηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ν πειάηεο.
Να αλαθέξεηε θαη λα ζρνιηάζεηε κε ζπληνκία ηέζζεξηο (4) θαλόλεο πνπ πξέπεη λα
ηεξνύληαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ.
(Μνλάδεο 8)
3. Η επίδεημε είλαη ην ζεκείν πνπ δσληαλεύεη ε δηαδηθαζία πώιεζεο ηνπ πξντόληνο. Οη
πσιεηέο πξέπεη λα ελζαξξύλνπλ ηνλ πειάηε θαη λα αθνινπζήζνπλ θάπνηεο βαζηθέο
αξρέο πνπ ζα θάλνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξντόληνο επράξηζηε θαη απνδνηηθή.
Να αλαθέξεηε θαη λα αλαπηύμεηε κε ζπληνκία ηξείο (3) από απηέο ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ
πξέπεη λα αθνινπζνύλ νη πσιεηέο.
(Μνλάδεο 6 )
(Σύνολο Μονάδων 20)
2
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Δρώηηζη Δ
1. Η εηαηξεία «Electronic Leader» ε νπνία εκπνξεύεηαη ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά είδε θ.ά,
αγόξαζε από πξνκεζεπηή ηεο, 20 θσηνγξαθηθέο κεραλέο πξνο €50 ηελ θαζεκηά, ζπλ
19% ΦΠΑ.
Η εηαηξεία πνύιεζε ζε πειάηεο ηεο όιεο ηηο θσηνγξαθηθέο κεραλέο πξνο €65 ηελ
θαζεκηά, ζπλ 19% ΦΠΑ.
Να ππνινγηζηεί ην πνζό ηνπ ΦΠΑ πνπ ε εηαηξεία «Electronic Leader»:
α) Πιήξσζε γηα ηελ αγνξά ησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ
β) Πιήξσζε ζην θξάηνο
(Μνλάδεο 9)

2. Μηα επηρείξεζε έρεη Σηαζεξό Κόζηνο €90.000, Μέζν Μεηαβιεηό Κόζηνο €10 θαη ηηκή
πώιεζεο ηνπ πξντόληνο ηεο €20. Να βξεζεί ην Νεθξό Σεκείν ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο
επηρείξεζεο ζε κνλάδεο θαη ζε αμία, εθαξκόδνληαο ηνλ πην θάησ ηύπν:
Σηαζεξό Κόζηνο
Νεθξό Σεκείν = ---------------------------------------------Τηκή – (Μέζν Μεηαβιεηό Κόζηνο)
(Μν λά δ ε ο 6 )

3. Σθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ είλαη λα εμαζθαιίδεη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ πνζόηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εκπνξεύκαηνο..
Να εμεγήζεηε γηαηί ε απνδνηηθόηεηα κηαο επηρείξεζεο έρεη ζρέζε κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ
νηθνλνκηθόηεξνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ ζηελ απνζήθε ηεο.
(Μνλάδεο 5)
(Σύνολο Μονάδων 20)
(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100)

3
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ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ (59)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1.Τεχνικές
∙Παραδοσιακές
∙Σύγχρονες
2. Μέσα και υλικά
∙Σχέδιο με μολύβι
∙Σύνθεση εκ του φυσικού με χρώμα (παστέλ, χρωματιστά μολύβια ακουαρέλας, τέμπερες, ακρυλικά και
ακουαρέλες ) σε χαρτί Α3.
3. Εικαστική Γλώσσα
4. Μορφοπλαστικά στοιχεία
∙Σημείο
∙Γραμμή
∙Τόνος
∙Υφή
∙Χρώμα
.Όγκος – χώρος
5. Σύνθεση – δομή έργου τέχνης
∙Τοποθέτηση
∙Άξονες
∙Αναλογίες
∙Ατμόσφαιρα – διάθεση
∙Περιεχόμενο – έκφραση
6. Ιστορία της τέχνης, κριτική, αισθητική εκτίμηση έργων τέχνης
∙Προσδιορισμός ιστορικών και μορφολογικών στοιχείων ορισμένων κορυφαίων έργων τέχνης και αναγνώριση
καλλιτεχνών, τεχνοτροπιών και περιόδων τέχνης
∙Ορολογία της τέχνης
∙Ανάλυση έργων τέχνης
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο χωρίζεται σε 3 μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
Αισθητική και κριτική ανάλυση έργων τέχνης και ερωτήσεις από την Ιστορίας της Τέχνης
(Μονάδες 30)
ΜΕΡΟΣ Β: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – Νεκρή Φύση εκ του φυσικού με χρώμα
Στην αίθουσα τοποθετείται νεκρή φύση και ζητείται να ζωγραφιστεί με χρώμα σε χαρτόνι μεγέθους Α3.
Η σύνθεση θα αξιολογηθεί ως προς:
1. την ορθή τοποθέτηση – σύνθεση
2. τις αναλογίες
3. την ορθή απόδοση της τονικής διαβάθμισης και φωτοσκίασης/προοπτική/ όγκο
4. την ευαισθησία του περιγράμματος
5. την απόδοση της υφής
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(Μονάδες 50)

ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ
Να σχεδιαστεί με μολύβι, σε χαρτί Α4 ένα αντικείμενο από τη σύνθεση της νεκρής φύσης του ΜΕΡΟΥΣ Β΄.
Η άσκηση θα αξιολογηθεί ως προς:
1. την ορθή τοποθέτηση
2. τις αναλογίες
3. την ορθή απόδοση της τονικής διαβάθμισης και φωτοσκίασης/προοπτική/ όγκο
4. την ευαισθησία του περιγράμματος
5. την απόδοση της υφής
(Μονάδες 20)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ
A΄ ΣΕΙΡΑ
Ημερομηνία εξέτασης: 18 Ιουνίου 2014, ώρα : 07.45 πμ – 10.45 πμ
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο χωρίζεται σε τρία μέρη:
Μέρος Α΄: Θεωρητικό (ερωτήσεις)
Μέρος Β΄: Σύνθεση εκ του φυσικού με χρώμα
Μέρος Γ΄: Σύνθεση εκ του φυσικού με μολύβι

Μονάδες 30
Μονάδες 50
Μονάδες 20

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 4 σελίδες.
ΜΕΡΟΣ Α΄: Θεωρητικό (Μον. 30)
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Ερώτηση 1 (Μον. 6)
Να αναφέρετε τρία (3) χαρακτηριστικά του κινήματος του Ιμπρεσιονισμού.

1. ..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
2. ..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
3. ..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
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Ερώτηση 2 (Μον. 10)
Σε ποια περίοδο/κίνημα και σε ποιον καλλιτέχνη ανήκει το κάθε ένα από τα έργα α και β;
Έργο α: περίοδος/κίνημα………………………….…. καλλιτέχνης………………………..……….
Έργο β: περίοδος/κίνημα……………………….....…. καλλιτέχνης…………………………..…….
Να συγκρίνετε τα δύο έργα στα ακόλουθα σημεία:
Απόδοση αντικειμένων:
Έργο α: .……………………………………………………………………………………………………
Έργο β: .……………………………………………………………………………………………………
Απόδοση χώρου:
Έργο α: .………………………………………………………………………………………………....…
Έργο β: .……………………………………………………………………………………………………
Απόδοση χρώματος:
Έργο α: .……………………………………………………………………………………………………
Έργο β: .……………………………………………………………………………………………………

α

β

Ερώτηση 3 (Μον. 2)
Να υπογραμμίσετε τα δύο (2) κυριότερα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινήματος του
Ρεαλισμού.
1. Απεικόνιση της καθημερινής ζωής
2. Απουσία προοπτικής
3. Το χρώμα ως συγκινησιακή δύναμη
4. Πιστή απόδοση της πραγματικότητας όπως τη βλέπουμε
5. Παραμόρφωση της πραγματικότητας
6. Πλακάτα βίαια χρώματα με διακοσμητική διάθεση
-2388

Ερώτηση 4 (Μον. 4)
Να κατατάξετε χρονολογικά τα πιο κάτω έργα χρησιμοποιώντας αριθμούς από το 1 έως το 4
αρχίζοντας από το παλαιότερο.

.……..…………..

……………………..…

..………………………

………………….…..

Ερώτηση 5 (Μον.8)
Σε ποια περίοδο ή κίνημα ανήκει το κάθε ένα από τα έργα αρ. 1 - 4;
Σε ποιον καλλιτέχνη ανήκει το κάθε ένα από αυτά;
Να γράψετε τις απαντήσεις σας κάτω από κάθε έργο.

1……………………………….………….

2………………………..………………..

……………………………….………….

………………………………………….

3……………………...……………………

4…………..………………………...……..

…………………………………………..

………………………………..…………
-3389

ΜΕΡΟΣ Β΄: Σύνθεση εκ του φυσικού με χρώμα (Μον.50)
Να ζωγραφίσετε με χρώμα στο χαρτί μεγέθους Α3, τα αντικείμενα όπως φαίνονται εκ του
φυσικού.
Το χαρτί σχεδίασης μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα.
Η σύνθεση θα αξιολογηθεί ως προς τα ακόλουθα:
1. Ορθή τοποθέτηση των αντικειμένων
2. Αναλογίες
3. Ορθή απόδοση αποχρώσεων, τονικής διαβάθμισης και όγκου
4. Ευαισθησία περιγράμματος
5. Απόδοση υφής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή και περισσότερα από τα πιο κάτω υλικά:
παστέλ, χρωματιστά μολύβια, τέμπερες, ακρυλικά και ακουαρέλες.
Η εργασία σας πρέπει να είναι στεγνή κατά την παράδοσή της.
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Σχέδιο εκ του φυσικού με μολύβι (Μον.20)
Να σχεδιάσετε με μολύβι στο χαρτί μεγέθους Α4, το μήλο που βλέπετε στη νεκρή φύση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβια από ΗΒ μέχρι 4Β.
Το χαρτί μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα.
Η σύνθεση θα αξιολογηθεί ως προς τα ακόλουθα:
1. Ορθή τοποθέτηση
2. Αναλογίες
3. Ορθή απόδοση τονικής διαβάθμισης, φωτοσκίασης και όγκου
4. Ευαισθησία περιγράμματος
5. Απόδοση υφής

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

-4-
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ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ – CISCO (60)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Γηάξθεηα εμέηαζεο: Δύο (2) ώρες

Τν δνθίκην απνηειείηαη από 4 κέξε θαη έρεη δηάξθεηα 2 ώξεο. Όιεο νη εξωηήζεηο είλαη ζηα αγγιηθά.
ΜΔΡΟΣ Α’: Απνηειείηαη από 20 εξωηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο
20 εξωηήζεηο x 1,5 κνλάδεο = 30 κνλάδεο
ΜΔΡΟΣ Β’: Απνηειείηαη από 5 εξωηήζεηο κε ζύληνκεο απαληήζεηο, αληηζηνηρήζεηο ή ζπκπιεξώζεηο.
5 εξωηήζεηο x 6 κνλάδεο = 30 κνλάδεο
ΜΔΡΟΣ Γ’: Απνηειείηαη από 3 εξωηήζεηο κε ππνινγηζκνύο, θαη ζύληνκεο απαληήζεηο ζε πξαθηηθέο
εθαξκνγέο
3 εξωηήζεηο x 8 κνλάδεο = 24 κνλάδεο
ΜΔΡΟΣ Γ’: Απνηειείηαη από ζύλζεηεο εξωηήζεηο θαη ππνινγηζκνύο ζε πξνβιήκαηα πξαθηηθώλ
εθαξκνγώλ
16 κνλάδεο
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο.
Η εμεηαζηέα ύιε απνηειείηαη από ηα 9 θεθάιαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο CCNA Discovery 2
όπωο θαίλνληαη πην θάηω θαη από ηελ ύιε ηεο ππνδηαίξεζεο δηθηύωλ (subneting) θιάζεο Α,Β,C.
Κεφάλαιο 1 – The Internet and its uses
1.1 What is Internet
1.2 Internet Service providers
1.3 ISP Connectivity
Κεφάλαιο 2 – Help Desk
2.1 Help Desk technicians
2.2 OSI Model
2.3 ISP Troubleshooting
Κεφάλαιο 3 – Planning a network Upgrade
3.1 Common issues
3.2 Planning a Network Upgrade
3.3 Purchasing and maintaining equipment
Κεφάλαιο 4 – Planning the Addressing Structure
4.1 IP Addressing in the LAN (including subnetting of Class A, B and C networks)
4.2 NAT and PAT
Κεφάλαιο 5 – Configuring Network Devices
5.1 Initial ISR router configuration
5.2 Configuring an ISR with SDM
5.3 Configuring a Router using IOS CLI (modes, passwords, vtys, motd, interfaces, static routes,
copy, show commands, etc.)
5.4 Connecting the CPE to the ISP
5.5 Initial Cisco 2960 Switch Configuration (including CDP)
Κεφάλαιο 6 – Routing
6.1 Enabling routing protocols (including RIP configuration)
6.2 Exterior routing protocols
391

Κεφάλαιο 7 – ISP Services
7.1 Introducing ISP services
7.2 Protocols that support ISP services
7.3 Domain Name Service
7.4 Services and protocols
Κεφάλαιο 8 – ISP Responsibility
8.1 ISP Security considerations
8.2 Security tools
8.3 Monitoring and managing the ISP
8.4 Backups and disaster recovery
Κεφάλαιο 9 – Troubleshooting
9.1 Troubleshooting methodologies and tools
9.2 Troubleshooting Layer 1 and Layer 2 issues
9.3 Troubleshooting Layer 3 IP Addressing issues
9.4 Troubleshooting Layer 3 Routing issues
9.5 Troubleshooting Layer 4 and Upper Layer issues
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2014
(ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ)

A΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΔΙΚΤΥΑ - CISCO

ΧΡΟΝΟΣ

: 2 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17 Ιουνίου 2014
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 07:45 π.μ.

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΔΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ
Οδηγίες:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις



Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
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ΜΕΡΟΣ Α. (30 μονάδες)
Να απαντήσετε και στις είκοσι (20) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η κάθε ερώτηση
βαθμολογείται με 1 ½ μονάδα.
Ερώτηση 1. (Chapter 1) 2012β 2013β 2014α
Which of the following types of connections is considered high bandwidth connection and it is used
by businesses?
(a) Dialup access
(b) T3
(c) Satellite
(d) Cable modem
Ερώτηση 2. (Chapter 1) 2014α
What makes it possible for email to be sent and received on any device (desktop, laptop,
smartphone, tablet)?
(a) All devices use the same operating system
(b) All devices run the same email client software
(c) There is a single provider of email software
(d) All email software is using the same standards and protocols
Ερώτηση 3. (Chapter 2) 2014α
What is the correct encapsulation order when data is passed from Layer 1 up to Layer 4 of the OSI
model?
(a)
(b)
(c)
(d)

bits, frames, packets, segments
frames, bits, packets, segments
packets, frames, bits, segments
segments, frames, bits, packets

Ερώτηση 4. (Chapter 2) 2014α
What should be done after an ISP helpdesk technician resolves a customer problem?
(a)
(b)
(c)
(d)

Delete the trouble ticket from the database
Document the solution in the trouble ticket
Escalate the trouble ticket to level 2 engineers
Issue a work order for customer notification

Ερώτηση 5. (Chapter 3) 2014α
Why is it important to have a floor plan of the premises when planning a network upgrade?
(a)
(b)
(c)
(d)

To design layer 3 addressing
To avoid areas with electrical wiring
To identify possible wiring closet locations
To decide the number of broadcast domains needed

Ερώτηση 6. (Chapter 4) 2014α
A school uses the network address 192.168.30.0 with a subnet mask of 255.255.255.240 to create
subnets. What is the maximum number of useable IP addresses per subnet?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

6
14
30
62
240
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(Chapter 4) 2014α

Which of the following addresses can be assigned to a host in the network 192.168.1.0/25?
(a)
(b)
(c)
(d)

192.168.1.250
192.168.1.128
192.168.1.127
192.168.1.30

Ερώτηση 8. (Chapter 4) 2014α
Which statement accurately describes public IP addresses?
(a)
(b)
(c)
(d)

Public addresses can be duplicated only within a local network.
Public addresses cannot be used within a private network.
Public IP addresses must be unique across the entire Internet.
Network administrators are free to select any public addresses to use for network devices
that access the Internet.

Ερώτηση 9.

(Chapter 5) 2014α

What kind of memory is not typically available in a router?
(a)
(b)
(c)
(d)

RAM
Hard Disk
ROM
NVRAM

Ερώτηση 10. (Chapter 5) 2013β 2014α
A network administrator needs to perform an initial router configuration. Which of the following
connection methods will the administrator use?
(a)
(b)
(c)
(d)

Console
AUX
Telnet
In-band

Ερώτηση 11. (Chapter 6) 2012β 2013β 2014α
Consider this routing table entry:
R 172.16.1.0/24 [120/1] via 200.1.1.1 00:00:27 Serial0/1
What type of route is this?
(a) a static route
(b) a default route
(c) a RIP route
(d) an OSPF route
(e) an EIGRP route
(f) a directly-connected route
Ερώτηση 12. (Chapter 6) 2014α
What information is included in RIPv2 routing updates that is not included in RIPv1 updates?
(a) Metric
(b) subnet mask
(c) area identification
(d) hop count
(e) autonomous system number
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Ερώτηση 13. (Chapter 6) 2012β 2013β 2014α
Which protocol is described as a simple distance vector interior routing protocol?
(a) RIP v2
(b) BGP
(c) EIGRP
(d) OSPF
Ερώτηση 14. (Chapter 6), 2014α
Which of the following is not an interior routing protocol?
(a)
(b)
(c)
(d)

RIP v2
OSPF
EIGRP
BGP

Ερώτηση 15. (Chapter 7) 2012β 2013β 2014α
What DNS zone resolves domain names to IP addresses?
(a)
(b)
(c)
(d)

Dynamic lookup
Forward lookup
Resource record
Reverse lookup

Ερώτηση 16. (Chapter 7) 2013β 2014α
Which application-layer protocol does NOT use UDP as the transport protocol?
(a)
(b)
(c)
(d)

DNS
SNMP
HTTP
TFTP

Ερώτηση 17. (Chapter 8) 2012β 2013β 2014α
Which benefit does HTTPS offer over HTTP when accessing a remote web server?
(a) encryption
(b) TCP usage
(c) higher speed
(d) connection using six VTY lines
Ερώτηση 18. (Chapter 8) 2014α
What is the term used to describe the area of a network where servers are connected to be
accessible to any user from the Internet?
(a)
(b)
(c)
(d)

intranet
DMZ
extranet
"clean" LAN

Ερώτηση 19. (Chapter 9) 2014α
Which command would help the least in troubleshooting a failed WAN connection?
(a)
(b)
(c)
(d)

nslookup
ping
tracert
ipconfig
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Ερώτηση 20. (Chapter 9) 2012β 2014α
A network administrator has received a phone call from an employee who complains with the
general statement “I cannot access the Internet”. The experienced administrator, since he knows
that there are no general problems with the internet, applies the following troubleshooting technique:
1)

He asks the employee if he can access his email (no problem)

2)

He checks if he can access different sites on the Internet by using Internet Explorer
(unsuccessful)

3)

He installs a different internet browser and tries to connect to the same sites on the Internet
(successful).

Which technique the administrator applied to identify the problem?
(a)
(b)
(c)
(d)

Bottom-Up
Divide-and-Conquer
Top-Down
Substitution
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Μέρος Β (30 μονάδες)
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες.

Ερώτηση 1.

(1 pt for each statement)

(Chapter 1,2, 5, 7) 2014α

Fill in the blanks in the following statements:
(a) A protocol is a set of rules that computer network devices follow when transmitting and
receiving data.
(b) Regardless of the type of device that an individual or business uses to connect to the Internet,
the device must connect through an Internet Service Provider.
(c)
(d)

Bandwidth is measured in bits per second (bps).
In a wired network, the physical topology map shows the exact location of the wiring closet

and the wiring to the individual end-user stations
(e) One of the advantages of using NAT is that individual hosts are not directly accessible from
the (public) Internet.

(f) UDP is often referred to as an unreliable delivery protocol because there is no guarantee that
a message has been received by the destination host.

Ερώτηση 2. (Chapter 2) 2012β 2013β 2014α
Correspond each protocol or technology to the layer it belongs to.

(0.5 pts each answer)

TCP, Switch, Hub, Radio Waves, UDP, IMAP4, Port Number, Routing, IP Address, MAC Address,
FTP, Frame.
Physical Layer

Data Link Layer

Network Layer

Transport Layer

Upper Layers

Hub

Switch

Routing

TCP

IMAP4

Radio Waves

MAC Address

IP Address

UDP

FTP

Frame

Port Number

Ερώτηση 3. (Chapter 6) 2012β 2013β 2014α
Write each protocol listed in the table on the left to its prober table category on the right. Note that
one category may have more protocols than the other.
(1 pt for each answer)

Protocols

Routed Protocols

Routing Protocols

EIGRP

IP

EIGRP

IP

AppleTalk

BGP

BGP

RIP

RIP

OSPF

AppleTalk
OSPF
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(Chapter 6) 2014α

Based on the above diagram answer the following questions:
(a) How many autonomous systems are there?

.

3

(b) How many routers should use at least 2 routing protocols
(c) Name the protocol(s) used inside the autonomous systems.
(d) Name the protocol(s) used outside the autonomous systems.

3
OSPF, RIP, EIGRP
BGP

.
.
.

Ερώτηση 5. (Chapter 5) 2014α
Match each term (a)-(f) with the mode prompt that best describes it (1)-(6). Write in your answer
book the letter (a)-(f) of each description, together with the number (1)-(8) of the prompt
corresponding to the correct description. Two of the terms have no description and should not be
used.
Correspond each of the explanations listed in the following table to the appropriate mode.
(1 pt for each answer)
Mode prompt
(1) Router(config)#

A/A
(a)

Description
User EXEC mode.

(2) Router>

(b)

Privileged EXEC mode.

(3) Router#

(c)

Configuration mode.

(4) Router(config-if)#

(d)

Interface level within configuration mode.

(5) Router(config-router)#

(e)

(6) Router(config-mode)#

(f)

Line level (vty, tty, async) within
configuration mode.
Routing engine level within configuration
mode.

(7) Router(privileged)>
(8) Router(config-line)#
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ΜΕΡΟΣ Γ (24 Μονάδες)
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.

Ερώτηση 1.

(Chapter 6) 2012β 2013β 2014α

In the network shown below, configure static routing on all routers, so that all hosts can
communicate with each other. Assume that all other necessary router configurations have been
done correctly. You only need to specify static routing configuration commands for each router. In
your answer, you must make clear which commands correspond to which router.

Router
Nicosia
Limassol
Larnaca

Interface
Fa0/0
S0/0/0
S0/0/1
S0/0/0
Fa0/0
S0/0/1
Fa0/0

IP Address
192.168.1.1
192.168.20.1
192.168.30.1
192.168.20.2
192.168.2.1
192.168.30.2
192.168.3.1

Subnet mask
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

Nicosia(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.20.2
Nicosia(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.30.2
Limassol(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.20.1
Limassol(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.20.1
Limassol(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.20.1
Ή
Limassol(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.1
Larnaca(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.30.1
Larnaca(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.30.1
Larnaca(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.1
Ή
Larnaca(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.1
8 από 11
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Ερώτηση 2. (Chapter 5) 2014α
Answer the following questions based on the network below:

(a) Give the necessary commands for configuring and activating the serial interface S0/0 of
router2 (192.5.5.1). Assume that the router is initially in privileged mode.
Router# configure terminal
(1 pt)
Router(config)# interface serial 0/0
(1pt)
Router(config-if)# ip address 192.5.5.1 255.255.255.0 (1pt)
Router(config-if)# no shutdown (1pt)
Router(config)# exit (δεν είναι απαραίτητο)
Router#
(b) The routers shown in the graphic receive routing updates every 30 seconds by default. Write
the commands that when configured on Router2 will enable routing and achieve this update
interval.
Router2#
Router2(config)# router rip
(1pt)
Router2(config-router)# network 192.5.5.0
(1pt)
Router2(config-router)# network 201.100.11.0 (1pt)
Router2(config-router)# network 210.93.105.0 (1pt)
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Ερώτηση 3. (Chapter 4, 9) 2014α
A network technician has implemented a subnetting scheme and has configured the network of a
company with the IP addresses shown in the following diagram:
IP:192.168.10.48/28
Def. G/W: 192.168.10.61

H2

IP:192.168.10.46/28
Def. G/W: 192.168.10.61

H4

H3

IP:192.168.10.50/28
Def. G/W: 192.168.10.61

IP:192.168.10.18/28
Def. G/W: 192.168.10.61

192.168.10.61/28

H1
Nicosia

192.168.10.47/28

Internet
SW1

192.168.10.33/28

192.168.10.17/28

Paphos
The network technician made four mistakes in the network configuration. In the table below
specify the host name, the mistake, the reason it is wrong and a way to correct it.
No
1

Host Name
H2

Mistake
192.168.10.46/28

2

Nicosia

192.168.10.47/28

Reason
Belongs to a different
network
Broadcast address of subnet

3

H4

192.168.10.48/28

Network address of subnet

4

H1

192.168.10.61

Def. G/W belongs to a
different network/router
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ΜΕΡΟΣ Δ (16 Μονάδες)
Να απαντήσετε στην πιο κάτω ερώτηση.
2014α
A small private tutoring center’s network will be divided in three subnetworks: One for the computer
lab (20 PCs and 2 network printers), one for all other classrooms (20 PCs and 5 network printers)
and one for the administration office (5 PCs and 3 network printers). The network address for the
whole school network is 192.168.16.0/24. Having in mind that the number of subnetworks will be
doubled in the near future, answer the following:
(a) How many subnets will this solution support?

8 (3 + allow for future doubling) (2 pts)

(b) How many bits will be borrowed from the host portion to
implement this solution?
3 (2x >= 8, so x = 3)
5

(c) How many hosts can be connected to each subnet?

<=30 (5 host bits, 2 -2 = 30)

(d) What is the subnet mask for these subnets?

255.255.255.224

(e) Complete the table below for all subnets.
Subnet
0

1
2
3
4
5
6
7

Network Address
192.168.16.0

192.168.16.32
192.168.16.64
192.168.16.96
192.168.16.128
192.168.16.160
192.168.16.192
192.168.16.224

Usable host IP Addresses

192.168.16.1 – 192.168.16.30
192.168.16.33 – 192.168.16.62
192.168.16.65 – 192.168.16.94
192.168.16.97 – 192.168.16.126
192.168.16.129 – 192.168.16.158
192.168.16.161 – 192.168.16.190
192.168.16.193 – 192.168.16.222
192.168.16.225 – 192.168.16.254

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

11 από 11 403

(2 pts)
(3 pts)
(1 pt)
(8 pts)

Broadcast Address

192.168.16.31
192.168.16.63
192.168.16.95
192.168.16.127
192.168.16.159
192.168.16.191
192.168.16.223
192.168.16.255

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑΚΑ (61)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες.
Εξεταστικό δοκίμιο: Θα αποτελείται από τέσσερα υποχρεωτικά θέματα:
α) ταχύτητα
β) διορθώσεις
γ) επιστολή και
δ) πίνακες.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:
Η αρίθμηση των παραγράφων που ακολουθούν δεν αντιστοιχεί με την αρίθμηση των κεφαλαίων του βιβλίου
της Δακτυλογραφίας «Πληκτρολόγηση δι’ αφής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και επεξεργασία κειμένου» Κ.
η
Νεοκλέους, 2009, 3 έκδοση (Ανατύπωση 2010), Λευκωσία.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:
1. Κλασσική – Ημικλασσική – Σύγχρονη Μέθοδος
2. Συνημμένα
3. Θέμα
4. Αφορά
5. Υπόψη
6. Κοινοποίηση
7. Υστερόγραφο
8. Κλασική διάταξη
9. Εμπιστευτική
10. Παραγωγική Εργασία
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ:
1. Δισέλιδη
2. Εγκύκλιος
3. Κυβερνητική
4. Προσωπική
5. Παραγωγική εργασία
ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Διαθήκη
2. Δισέλιδο Συμφωνητικό έγγραφο
3. Πωλητήριο (χειρόγραφο) έγγραφο
4. Τεχνικές προδιαγραφές.
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:
1. Σημεία διόρθωσης κειμένων – Μέρος Α΄
2. Σημεία διόρθωσης κειμένων – Μέρος Β΄
3. Σημεία διόρθωσης κειμένων – Μέρος Γ΄
4. Κείμενο με διορθώσεις
5. Χειρόγραφες επιστολές με διορθώσεις
ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Έκθεση πεπραγμένων έτους
2. Αναφορά
3. Δείγμα Κυβερνητικής Έκθεσης
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ (ΜΕΜΟ), ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ – ΣΤΗΛΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

404

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2014
(ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ)

Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ

: 2 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 16 Μαΐου 2014
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 7.45 π.μ. – 9.45 π.μ.

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΚΑΙ 2 (ΔΥΟ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ
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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 2,5 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.
(Μονάδες 25)
_____________________________________________________________________

Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που δεν προορίζονται για
πώληση αλλά για μόνιμη χρήση, για να προσφέρουν σε μιαν επιχείρηση
τις υπηρεσίες τους, όπως είναι τα οικόπεδα, τα κτίρια, τα μηχανήματα,
τα έπιπλα, τα αυτοκίνητα, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας κ.ά. Όλα αυτά
τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, με εξαίρεση τα οικόπεδα, υφίστανται
φθορά ή μείωση της αξίας τους.

65
132
202
270
337
367

Αυτή η φθορά που υφίστανται τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού
ονομάζεται «Απόσβεση». Ο όρος «Απόσβεση» χρησιμοποιείται όταν
πρόκειται για υλικά περιουσιακά στοιχεία ενώ ο όρος «χρεωλυσία»
χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως
είναι η μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου.

430
492
556
623
660

Οι λόγοι για τους οποίους τα πάγια περιουσιακά στοιχεία φθείρονται
και υφίστανται μείωση της αξίας τους είναι πολλοί. Οι κυριότεροι απ'
αυτούς είναι οι πιο κάτω:
Η φθορά λόγω χρήσεως και η φθορά λόγω καιρικών συνθηκών όπως
συμβαίνει με τα μηχανήματα, τα έπιπλα, τα αυτοκίνητα κ.ά.
Η παρέλευση του χρόνου όπως συμβαίνει με τη μακροχρόνια μίσθωση
ακινήτων, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας κ.ά.
Η οικονομική απαξίωση, δηλαδή η μείωση της αξίας στοιχείων του
πάγιου ενεργητικού που οφείλεται σε πρόωρη αντικατάσταση τους λόγω
τεχνικής προόδου και νέων εφευρέσεων.
Η εξάντληση αποθεμάτων όπως συμβαίνει με τα ορυχεία, λατομεία κ.ά.

727
796
821
882
939
1003
1045
1108
1175
1212
1278

Η απόσβεση αποτελεί ένα έξοδο για την επιχείρηση, που υπολογίζεται
συνήθως στο τέλος κάθε λογιστικού έτους και επιβαρύνει το λογαριασμό
«Αποτελέσματα Χρήσεως». Διαφέρει όμως από τα άλλα έξοδα, γιατί
εκείνα πληρώνονται κατά τη διάρκεια κάθε χρόνου ενώ το ποσό για την
απόσβεση αποτελεί μέρος της αξίας του πάγιου στοιχείου που
πληρώνεται μια φορά κατά τη στιγμή της αγοράς του και επιβαρύνει
κάθε λογιστική περίοδο, όσο διαρκεί το στοιχείο, ανάλογα με τη
μείωση της αξίας του. Με την επιβάρυνση του λογαριασμού
«Αποτελέσματα Χρήσεως», από τη μια επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός του
πραγματικού αποτελέσματος τής επιχειρήσεως και από την άλλη
δημιουργούνται οι οικονομικές προϋποθέσεις για την αντικατάσταση
στοιχείων του πάγιου ενεργητικού στον κατάλληλο χρόνο.

1345
1414
1477
1545
1604
1669
1732
1788
1857
1917
1982
2036
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ΘΕΜΑ

ΤΡΙΤΟ

Να δακτυλογραφήσετε σε τελική μορφή και σύγχρονη μέθοδο την
παρακάτω επιστολή, αφού αφήσετε 4 εκατοστά κενό χώρο στο πάνω
μέρος για την έντυπη επωνυμία της επιχείρησης. Τα περιθώρια να
είναι αριστερά και δεξιά 2,5 εκατοστά το καθένα. Η γραμματοσειρά
να είναι Courier New με μέγεθος γραμμάτων 11. Να γίνει στοίχιση
κειμένου αριστερά και δεξιά.
Η ημερομηνία να είναι η σημερινή
και τα σημεία αναφοράς ΜΕ/ΧΑ/2014/105. Την επιστολή αποστέλλει η
Γενική Ασφαλιστική Λτδ με θέμα: Eιδοποίηση ανανέωσης συμβολαίου
ΤΡ/Ο6/2012/555 και την υπογράφει ο διευθυντής κ Ηλία Ηλίας.
Παραλήπτης είναι ο κ Νικόλας Νικολάου ο οποίος κατοικεί στην οδό
Παύλου Μελά 8, 7045 Λάρνακα.
(Μονάδες 25)
______________________________________________________________________

Αγαπητέ κύριε Νικολάου
Το παρόν αποτελεί ειδοποίηση για την ανανέωση της ασφάλειας του
οχήματός σας με αριθμό εγγραφής ΚΚΖ 703, η οποία λήγει τα
μεσάνυκτα της 30/06/2014. Για να σιγουρευτείτε ότι θα υπάρξει
συνεχής κάλυψη, παρακαλώ επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής που
ανταποκρίνεται στις δικές σας προτιμήσεις. ¶Ανανεώστε με 3 κλικ
μέσω της ιστοσελίδας μας αποκτώντας πρόσβαση στα ασφαλιστικά σας
έγγραφα ηλεκτρονικά και επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωση μέχρι 15%.
Το ποσό ανανέωσης μέσω διαδικτύου είναι €194,49. ¶Συμπληρώστε
τον πίνακα που σας εσωκλείεται και αποστείλετε μέσω φαξ στο 22
825865, ή μέσω ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τον προπληρωμένο
φάκελο που επίσης σας εσωκλείεται. Το ποσό ανανέωσης του
Συμβολαίου σας με αυτή τη μέθοδο παράδοσης είναι €203,13.
¶Επιπλέον ανανεώστε στα υποκαταστήματά μας σε όλες τις πόλεις.
Πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα μας
μπορείτε να διαμοιράσετε το κόστος της ασφάλειάς σας σε 6 ή 12
μηνιαίες δόσεις χωρίς την επιβολή οποιονδήποτε χρεώσεων! ¶Αν δεν
είστε σίγουροι για κάτι, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στη
δωρεάν τηλεφωνική μας γραμμή στο 22 825885. Ευχαριστούμε για
την επιλογή σας.
Με εκτίμηση
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ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Να δακτυλογραφήσετε τον πιο κάτω πίνακα στο μέσο της σελίδας. Τα
περιθώρια δεξιά και αριστερά να είναι ίσα και όχι λιγότερο των 2
εκ. το καθένα.
Να χρησιμοποιήσετε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11 (Font size).
(Μονάδες 25)
__________________________________________________________________

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 2009-2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΕΤΗ
2012

2011

2010

2009

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

1.791.165

1.859.966

1.880.652

1.831.874

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

1.184.606

1.195.783

1.198.892

1.137.482

(i) Τρόφιμα και ποτά

656.272

637.798

629.755

585.102

(ii) Άλλα (περ. προϊόντων καπνού)

528.334

557.985

569.138

552.380

Ημι-διαρκή καταναλωτικά αγαθά

335.003

365.001

383.279

393.102

∆ιαρκή καταναλωτικά αγαθά

271.557

299.181

298.481

301.290

1.314.500

1.609.539

1.669.680

1.513.588

93.685

94.709

100.652

85.691

Κατασκευές, ορυχεία και λατομεία

225.837

313.743

360.970

330.941

Μεταποιητικές βιομηχανίες

807.830

954.941

950.205

849.874

38.254

59.685

74.198

65.130

Άλλες

148.894

186.461

183.656

181.953

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

337.814

448.614

543.725

640.611

Γεωργία

11.016

17.807

26.264

33.753

Κατασκευές, ορυχεία και λατομεία

35.127

48.314

55.329

76.624

Μεταποιητικές βιομηχανίες

72.829

109.546

155.709

195.593

Μεταφορές, αποθηκεύσεις και επικοινωνίες

49.915

58.885

71.145

107.339

168.927

214.062

235.277

227.303

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
Γεωργία

Μεταφορές, αποθηκεύσεις και επικοινωνίες

Άλλες
Πηγή: Tμήμα Στατιστικής και Ερευνών

Γενικό Σύνολο Μονάδων 100

--------ΤΕΛΟΣ-------
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ΟΔΗΓΘΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία ζαο ζηελ θαξηέια βαζκνιόγεζεο.
2. Να δηαβάζεηε κε πξνζνρή ηηο εηδηθέο νδεγίεο πνπ δίδνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο θάζε
ζειίδαο ηνπ δνθηκίνπ.
3. Να δαθηπινγξαθήζεηε ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (Η/Υ) θαη ηα ηέζζερα θέμαηα
ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα MS WORD.
4. Σε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γξάςεηε ην όλνκα ή ηνλ θσδηθό ζαο ζηηο
απαληήζεηο ησλ εξγαζηώλ ζαο.
5. Σηνλ θάζε καζεηή ζα δνζεί από ηνπο επηηεξεηέο κία δηζθέηα ή έλα USB ζηα νπνία ζα
επηθνιιεζεί εηηθέηα κε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο γηα λα απνζεθεύεηε ηελ εξγαζία ζαο
ζύκθσλα κε ηηο πην θάησ νδεγίεο:
(α) Ο θάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα Folder ζην Desktop θαη λα ην
νλνκάζεη κε ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ.
(β) Τν Πξώην Θέκα είλαη άζθεζε ηαρύηεηαο θαη έρεη δηάξθεηα 10 ιεπηά.

Να

δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν ζην MS WORD θαη λα ην θπιάμεηε ζην Folder πνπ
δεκηνπξγήζαηε ζην Desktop: Save as, Desktop, ζην Folder κε ην όλνκά ζαο, File
Name: “ζέκα 1 - το ονοματεπώνυμό σας”, Save. Με ηε ιήμε ηνπ δεθάιεπηνπ λα
ζηακαηήζεηε λα γξάθεηε θαη λα θπιάμεηε ηελ εξγαζία ζαο ΚΑΙ ζηε δηζθέηα ή ζην
USB κε ην ίδην όλνκα πνπ ηελ θπιάμαηε ζην Desktop.
(γ) Να αθαηξέζεηε ηε δηζθέηα ή ην USB από ηνλ Η/Υ θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεηε δίπια
ζαο. Σηε ζπλέρεηα, νη επηηεξεηέο ζα αλαιάβνπλ λα εθηππώζνπλ ηελ εξγαζία ζαο
θαη λα ζαο ηελ παξαδώζνπλ ζην ζξαλίν ζαο καδί κε ηε δηζθέηα ή ην USB ζαο.
Αθνύ ειέγμεηε όηη ε ηππσκέλε εξγαζία ζαο είλαη ε ίδηα κε απηήλ ζηελ νζόλε ηνπ
Η/Y ζαο, λα θιείζεηε ην αξρείν ζαο κε ηελ άζθεζε ηαρύηεηαο. Σηελ πεξίπησζε
πνπ ε απνζήθεπζε δελ κπνξεί λα γίλεη ζηε δηζθέηα ζαο νη επηηεξεηέο ζα
κεηαθέξνπλ ηελ εξγαζία ζαο ζε USB γηα εθηύπσζε.
6. Ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο δηζθέηαο ή ηνπ USB από ηνλ Η/Υ ζαο λα
πξνρσξήζεηε ζηε δαθηπινγξάθεζε ησλ ππόινηπσλ ζεκάησλ. Γηα θάζε έλα από ηα
επόκελα ηξία ζέκαηα λα αλνίμεηε έλα λέν αξρείν ζην MS WORD θαη λα ην θπιάμεηε:
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7. Save as, Desktop, ζην Folder κε ην όλνκά ζαο, File Name: “θέμα 2 ή 3, ή 4 - το
ονοματεπώνυμό σας” .
8. Γηα όια ηα ζέκαηα επηβάιιεηαη λα γίλεηαη θύιαμε (Save) ηεο εξγαζίαο ζαο ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα κε ραζεί.
9. Όηαλ ηειεηώζεηε ηα ζέκαηα 2, 3 θαη 4 θαη αθνύ θπιάμεηε ην θαζέλα μερσξηζηά ΚΑΙ
ζηε δηζθέηα ή ην USB ζαο, λα ελεκεξώζεηε ήζπρα ηνπο επηηεξεηέο γηα λα
πξνρσξήζνπλ ζηελ εθηύπσζε ησλ αζθήζεώλ ζαο αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία
κε ην ζέκα 1.

Αθνινύζσο, νη επηηεξεηέο ζηελ παξνπζία ζαο ζα θαιύςνπλ ηα

ζηνηρεία ζαο κε ην εηδηθό απηνθόιιεην θαη ζα ζπλδέζνπλ ζηελ θαξηέια
βαζκνιόγεζεο όιεο ηηο ηππσκέλεο ζειίδεο ηεο εξγαζίαο ζαο.
10. Σα αρτεία (Files) ηων θεμάηων 2, 3 και 4 ζηο Desktop δεν θα πρέπει να ηα
κλείζεηε πριν ηελειώζει η παραλαβή ηοσς από ηοσς επιηηρηηές.
11. Αθνύ ειέγμεηε όηη όιεο νη ηππσκέλεο εξγαζίεο ζαο είλαη ίδηεο κε εθείλεο ζην Desktop
ηνπ Η/Υ, λα θιείζεηε ηα αξρεία ζαο θαη λα ηηο παξαδώζεηε ζηνλ επηηεξεηή.
12. Όιεο νη ζειίδεο ησλ εξγαζηώλ ζαο ζα κνλνγξαθεζνύλ από ηνλ έλαλ επηηεξεηή.
13. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο δεκηνπξγεζεί νπνηνδήπνηε πξόβιεκα κε ηνλ Η/Υ
ζαο λα ην αλαθέξεηε ακέζσο ζηνπο επηηεξεηέο.

Γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε

ιόγσ βιάβεο ηνπ Η/Υ ζα ζαο δνζεί ε αλάινγε παξάηαζε ρξόλνπ γηα λα
νινθιεξώζεηε ηελ εξγαζία ζαο.
14. Οη δηζθέηηεο ή ηα USB κε ηηο εξγαζίεο ζαο ζα θξαηεζνύλ από ηνπο επηηεξεηέο γηα
παξάδνζή ηνπο ζηνλ ππεύζπλν ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο.

3
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ (62)
Διάπκεια εξέτασηρ: Γύο (2) ώπερ
Δομή Εξεταστικού Δοκιμίος:
ΜΔΡΟ Α΄: Τπαγόπεςζη, ζηενογπάθιζη και αποζηενογπάθιζη λέξευν και ζςμβόλυν
ΜΔΡΟ Β΄: Τπαγόπεςζη, ζηενογπάθιζη και αποζηενογπάθιζη κειμένος
η

Βιβλίο: Δλληνική ηενογπαθία (ύζηημα Gabelsberger) A. Πποδπόμος, 1999, 3 έκδοζη, Λεςκυζία
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Μέπορ Ππώηο:

Γενικέρ Απσέρ ηενογπαθίαρ
Σο Αλθάβηηο ζηη ηενογπαθία
ςμπλοκή θυνηένηυν με ζύμθυνα
Φυνήενηα: ο.ε.ι.α.

Μέπορ Γεύηεπο: Σο άπθπο
Γίτηθο ος
ύμθυνα λ.π.ζ.
Πποθέζειρ
Ανηυνςμίερ
ύνδεζμοι
Δπιππήμαηα
Ρήμαηα
Παπαθεηικά
ύμθυνα «η» και «θ»
ςνδςαζμοί «ες» και «ας»
Απιθμηηικά
Γιάθοπα θέμαηα
(διάθοπερ καηαλήξειρ, καηαλήξειρ πημάηυν
ηα δύο «γ» και ηο «γκ», πεπικοπή λέξευν)

ελίδερ

1 - 36

37 - 81
81 - 89

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
90 - 112

Κείμενα για εξάζκηζη πάνυ ζηη βαζική ύλη
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ςμβολική γπαθή ηυν λέξευν
ύμβολα με μονέρ λέξειρ
Διδικά κείμενα με ζύμβολα

113 – 194
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
195 – 223
224 – 261

Κείμενα για εξάζκηζη (Δπιλογή)
Υπονομεηπημένερ Αζκήζειρ για εξάζκηζη (Δπιλογή)

412

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΛΕΤΚΩΙΑ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ
ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ
2013
(ΓΙΑ ΑΠΟΛΤΗ)

Α΄ ΕΙΡΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΥΡΟΝΟ

: 2 ώπερ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 12.6.2013
ΩΡΑ

: 7:45 – 9:45

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 3 (ΣΡΔΙ) ΔΛΙΓΔ
ΟΓΗΓΙΔ:
Να απανηήζεηε και ζηα 3 (ηπία) μέπη ηος δοκιμίος.
Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού.
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Μέπορ Α΄
ΟΓΗΓΙΔ ΔΠΙΣΗΡΗΣΗ – ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΔΙ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΟ
Υπόνορ Τπαγόπεςζηρ ηενογπάθηζηρ (πένηε) 5΄ λεπηά.
Υπόνορ Αποζηενογπάθηζηρ (είκοζι πένηε) 25΄ λεπηά.
Να ςπαγοπεςηούν οι πιο κάηω λέξειρ – ζύμβολα, για να ζηενογπαθηθούν και
ακολούθωρ να αποζηενογπαθηθούν. Μεηά ηο ηέλορ ηος σπόνος να
παπαδώζοςν ηιρ κόλλερ ηοςρ.
(50 Υ 0,5 Μονάδερ = 25 Μονάδερ)
Φόξνο, ηόθνο, ηππνπνίεζε, δηαθήκηζε, δηαπίζησζε, κείσζε, δηαθνξέο, άπεηξνο,
θνξνινγία, άλνδνο, εηζαγσγή, απνηέιεζκα, νηθνλνκία, κεγάια, βέβαην, δπζάξεζην,
ιήςε, επηηπρία, ηθαλνπνίεζε, αδπλακία, αξλεηηθό, αλαθέξεη, αγνξά, έξεπλα,
απαιιαγή, νινκέιεηα, εθαξκνγή, θπβέξλεζε, έλαξμε, ηέξκα, εηαηξεία, ηζνινγηζκόο,
πξνζθέξσ, θνηλσλία, αλσκαιία, παξαλνκίεο, θαιύηεξε, νκνινγηώλ, ιήμε, άλζξσπνο,
δξνκνιόγην, δηάινγνο, παξθάξηζκα, πξόεδξνο, ππόζρεζε, αιήζεηα, πξνζσπηθή,
ζήκεξα, ζπλεξγαζία, θπζηθό πεξηβάιινλ.
Μέπορ Β΄
ΟΓΗΓΙΔ ΔΠΙΣΗΡΗΣΗ – ΝΑ ΜΗ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΔΙ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΟ
Υπόνορ Τπαγόπεςζηρ ηενογπάθηζηρ (πένηε) 5΄ λεπηά.
Υπόνορ Αποζηενογπάθηζηρ (είκοζι πένηε) 25΄ λεπηά
Να ςπαγοπεςηούν οι πιο κάηω πποηάζειρ (σωπίρ σπονόμεηπο), να
ζηενογπαθηθούν και ακολούθωρ να αποζηενογπαθηθούν. Μεηά ηο ηέλορ ηος
σπόνος να παπαδώζοςν ηιρ κόλλερ ηοςρ.
(25 Μονάδερ)
Δπλαηή εμνπζία είλαη εθείλε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δύλακε ηεο αγάπεο ηνπ αξρεγνύ θαη
όρη ζηε δύλακε ηεο εμνπζίαο.
Μόλνλ εθείλνη πνπ αγαπνύλ ηελ εξγαζία βιέπνπλ θαζαξά ηε κεγάιε αμία ηεο γηα ηνλ
θόζκν θαη αγσλίδνληαη γηα λα πξνζθέξνπλ όηη ηνπο είλαη δπλαηό ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο
θαη ζηελ θνηλσλία πνπ δνπλ.
Όζνη θνβνύληαη λα πνπλ ηελ άπνςή ηνπο νθείινπλ λα ην δειώζνπλ θαλεξά γηα λα
πάξνπλ όινη ηα κέηξα ηνπο θαη λα μέξνπλ πσο ζα αληηδξάζνπλ.
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Η ηερληθή αλάπηπμε θαη ε θαιύηεξε νξγάλσζε απνηεινύλ ζεηηθνύο παξάγνληεο γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ζηελ πνία δνύκε θαη εξγαδόκαζηε.
Η εθδνρή ηνπ βηβιίνπ δίλεη ζαθή εηθόλα ησλ γεγνλόησλ ζε όινπο εθείλνπο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ ηα βαζηθά γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο.
Μέπορ Γ΄
ΟΓΗΓΙΔ ΔΠΙΣΗΡΗΣΗ – ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΔΙ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΟ
Υπόνορ Τπαγόπεςζηρ ηενογπάθηζηρ (ηέζζεπα) 4΄ λεπηά.
Υπόνορ Αποζηενογπάθηζηρ (πενήνηα) 50΄ λεπηά
Να ςπαγοπεςηεί ηο πιο κάηω κείμενο με ηασύηηηα 50 λέξεων πεπίπος ηο λεπηό,
για ζηενογπάθηζη και ζηη ζςνέσεια να αποζηενογπαθηθεί:
Πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ όηη αληηπξόζσπνη μέλσλ εξγνζηαζίσλ ελδηαθέξνληαη γηα
ηελ/ εηζαγσγή γεσξγηθώλ πξντόλησλ. Πξνο ηνύην αληηπξόζσπνη Κππξίσλ
παξαγσγώλ ζα κεηαβνύλ/ ηνλ πξνζερή κήλα ζην εμσηεξηθό γηα λα εμεηάζνπλ ηηο
δπλαηόηεηεο εμαγσγήο γεσξγηθώλ/ πξντόλησλ θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο
πξαγκαηνπνίεζεο απηώλ ησλ εμαγσγώλ. Σν πεξηερόκελν/ ηεο ζπκθσλίαο ζύλδεζεο
ηεο ρώξαο καο κε ηελ Κνηλή Αγνξά ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ εκεξήζην/ ηύπν γηα λα δνζεί
ε επθαηξία ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα. Σνύην/ θξίλεηαη
αλαπόθεπθην ύζηεξα από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί/
ζπγθέληξσζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ παξαγσγώλ γηα ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ηελ
Κπβέξλεζε./
Πιεξνθνξίεο από ην εμσηεξηθό αλαθέξνπλ όηη αληηπξόζσπνο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα/
επηζθεθηεί ην ππνθαηάζηεκα ηεο Λεπθσζίαο γηα λα έρεη επαθέο κε Κππξίνπο/
εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα
εηζαγσγή/ πξντόλησλ ηνπ.
Η ξήμε κεηαμύ Κπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο θαίλεηαη όηη είλαη αλαπόθεπθηε
θπξίσο/ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πεξηερόκελνπ ησλ δειώζεσλ αληηπξνζώπνπ ηεο
Κπβέξλεζεο/ πάλσ ζην ζέκα ηεο εμαγσγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο ηεο Κπβέξλεζεο,/ όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ εκεξήζην ηύπν, ζα
απαζρνιήζνπλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ γεσξγώλ θαη/ ησλ εμαγσγέσλ γεσξγηθώλ
πξντόλησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αύξην γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ./

(Μονάδερ 50)
(ύνολο Μονάδων 100)
4
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ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (63)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ ΚΑΙ ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Μία (1) ώξα θαη ηξηάληα (30) ιεπηά
Η εμεηαζηέα ύιε ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο πεξηιακβάλεη ζεσξία 40% θαη πξαθηηθή δνθηκαζία 60%.
Δμεηαζηέα ύιε:
ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ
ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Σί είλαη Φπζηθή Καηάζηαζε
Όξην θπζηθήο θαηάζηαζεο
Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε Φπζηθή Ιθαλόηεηα
ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Αληνρή
Γύλακε
Σαρύηεηα
Δπθακςία-Δπιπγηζία
ΥΟΡΟ
Κππξηαθνί ρνξνί (Γπλαηθείνη, Αληξηθνί)
ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αηγύπηηνη
Κηλέδνη
Ιλδνί
Ιάπσλεο
Διιάδα
Ρώκε
Βπδάληην
ύγρξνλνη Οιπκπηαθνί Αγώλεο
ΟΙ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΔ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ/ΟΛΤΜΠΙΜΟΤ
Οιπκπηζκόο σο Κνηλσληθό θαηλόκελν
Οιπκπηζκόο σο Κνηλσληθή αλάγθε
Οηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ Αζιεηηζκνύ
Δπίδξαζε Οιπκπηζκνύ ζηε θνηλσλία
Θεηηθέο επηδξάζεηο Οιπκπηζκνύ ζηε Κνηλσλία
Αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηδξάζεηο ζηνλ Οιπκπηζκό
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ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ
ΣΙΒΟ
Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζηα αθόινπζα ηξία αγσλίζκαηα:
Άξξελεο: Γξόκνο 400κ., άικα ζε κήθνο θαη ζθαηξνβνιία (βάξνο ζθαίξαο 5 θηιά)
Θήιεηο: Γξόκνο 200κ., άικα ζε κήθνο θαη ζθαηξνβνιία (βάξνο ζθαίξαο 3 θηιά)
ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΔ
Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζηελ εθηέιεζε ηερληθώλ δεμηνηήησλ ζηα αζιήκαηα Καιαζνζθαίξηζεο,
Πεηνζθαίξηζεο, Υεηξνζθαίξηζεο θαη Πνδνζθαίξνπ.
ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ
Δθηέιεζε αζθήζεσλ ζε κνξθή πξνγξάκκαηνο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο αζθήζεηο –
δεμηόηεηεο: Κπβίζηεζε, Αλαθπβίζηεζε, Σξνρό, Καηαθόξπθν θαη Ιζνξξνπία.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2014
Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ

: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: 12 Μαΐου 2014

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

: 07.45 π.μ.

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ




Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Οι απαντήσεις να είναι σαφείς, ακριβείς και περιεκτικές.
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού.
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ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ (Θεωρητικό μέρος)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από ∆ΥΟ (2) μέρη.
Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.
ΜΕΡΟΣ Α΄ (Μονάδες 50)
1.

Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του ιδανικού αθλητή της Αρχαίας Ολυμπίας
και τα χαρακτηριστικά του αθλητή της Ρωμαϊκής Εποχής.
(5 μονάδες)

2.

Ποιες οι δύο δραστηριότητες του Ολυμπισμού;
(5 μονάδες)

3.

Ποιο ήταν το έπαθλο των νικητών στους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες
και τι συμβόλιζε;
(5 μονάδες)

4.

Αναφέρετε σε συντομία (σε μία γραμμή για το καθένα) τι γνωρίζετε για τα
πιο κάτω:
Α) Πιερ Ντε Κουμπερτέν
Β) Αθήνα, 1896 μ.Χ.
Γ) Αυτοκράτορας Θεοδόσιος
∆) ∆όλιχος
Ε) Καλλιπάτειρα
(5 μονάδες)

5.

1
2
3
4
5

Μέσα από την ιστορική αναδρομή των Ολυμπιακών Αγώνων αντιστοιχίστε
τα δεδομένα του πίνακα Α΄ με τα δεδομένα του πίνακα Β΄ :
Πίνακας Α΄
Βασιλιάς Ίφιτος
Ταυροκαθάψια
Καλός κ′αγαθός πολίτης
Ιέρειες

Α
Β
Γ
∆
Ε

Σκληραγωγία – Στρατιωτική ∆ύναμη

Πίνακας Β΄
Σπάρτη
Αρχαία Ολυμπία
Κρήτη
Πυθία
Αθήνα
(5 μονάδες)

6.

Σε ποιες κατηγορίες αναλύονται οι ικανότητες των μυών σε σχέση με τη
∆ύναμη;
(5 μονάδες)

7.

Αναφέρετε τις επί μέρους ικανότητες του ατόμου που καθορίζουν τη
Φυσική Κατάσταση
(5 μονάδες)

1
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8.

Τι εννοούμε με τον όρο «Ευκαμψία - Ευλυγισία»;
(5 μονάδες)

9.

Τι γνωρίζετε για το βασικό κυπριακό χορό «Καρτσιλαμάς»;
(5 μονάδες)

10.

Αναφέρετε δύο από τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν παραδοσιακά τον
«καλό» χορευτή στον κυπριακό χορό.
(5 μονάδες)

ΜΕΡΟΣ Β΄ (Μονάδες 50)
1.

Σχολιάστε γιατί οι Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες εμπνέουν το παρόν και το
μέλλον της Ανθρωπότητας.
(10 μονάδες)

2.

Σχολιάστε την αρχαία ελληνική ρήση: «Ου το νικάν αλλά το Ευ
Αγωνίζεσθαι».
(10 μονάδες)

3.

Ποια φαινόμενα εκφυλισμού του Ολυμπιακού Ιδεώδους πιστεύετε ότι
απειλούν σήμερα την Ολυμπιακή Ιδέα; Σχολιάστε δύο παραδείγματα.
(10 μονάδες)

4.

Ποιος – κατά την άποψή σας – είναι ο ρόλος των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης καθώς και των αθλητικών παραγόντων στην έξαρση ή στην
καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους;
(10 μονάδες)

5.

Πώς συμβάλλουν οι αρχές και
καταπολέμηση των διακρίσεων;

οι

αξίες

του

Ολυμπισμού

στην

(10 μονάδες)

2
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ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αναλυτική κατάσταση του Θεωρητικού Μέρους αναφορικά με τη βαθμολογία.
Το Θεωρητικό Μέρος παίρνει το 40% (8 βαθμούς)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76

ΒΑΘΜΟΣ
8,00
7,92
7,84
7,76
7,68
7,60
7,52
7,44
7,36
7,28
7,20
7,12
7,04
6,96
6,88
6,80
6,72
6,64
6,56
6,48
6,40
6,32
6,24
6,16
6,08

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51

ΒΑΘΜΟΣ
6,00
5,92
5,84
5,76
5,68
5,60
5,52
5,44
5,36
5,28
5,20
5,12
5,04
4,96
4,88
4,80
4,72
4,64
4,56
4,48
4,40
4,32
4,24
4,16
4,08

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
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ΒΑΘΜΟΣ
4,00
3,92
3,84
3,76
3,68
3,60
3,52
3,44
3,36
3,28
3,20
3,12
3,04
2,96
2,88
2,80
2,72
2,64
2,56
2,48
2,40
2,32
2,24
2,16
2,08

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ΒΑΘΜΟΣ
2,00
1,92
1,84
1,76
1,68
1,60
1,52
1,44
1,36
1,28
1,20
1,12
1,04
0,96
0,88
0,80
0,72
0,64
0,56
0,48
0,40
0,32
0,24
0,16
0,08

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Α΄ΑΡΡΕΝΩΝ
Βαθμοί

∆ρόμος
400μ.

Άλμα σε μήκος

20

63” και κάτω

5μ και πάνω

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

63”1 - 63”5
63”6 - 64”0
64"1 - 64"5
64"6 - 65"0
65"1 - 65"5
65"6 - 66"0
66"1 - 66"5
66"6 - 67"0
67"1 - 67"5
67"6 - 68"0
68"1 - 68"5
68"6 - 69"0
69"1 - 69"5
69"6 - 70"0
70"1 - 70"5
70"6 - 71"0
71"1 - 71"5
71"6 - 72"0
72"1 – και
πάνω

4.99
4.89
4.79
4.69
4.59
4.49
4.39
4.29
4.19
4.09
3.99
3.89
3.79
3.69
3.59
3.49
3.39
3.29
3.19

-
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4.90
4.80
4.70
4.60
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
και
κάτω

Σφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 5 κιλά)
8.50μ. και άνω
8.49
8.29
8.09
7.89
7.69
7.49
7.29
7.09
6.89
6.69
6.49
6.29
6.09
5.89
5.69
5.49
5.29
5.09
4.99

-

8.30
8.10
7.90
7.70
7.50
7.30
7.10
6.90
6.70
6.50
6.30
6.10
5.90
5.70
5.50
5.30
5.10
4.90
και κάτω

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Β΄ ΘΗΛΕΩΝ
Βαθμοί

∆ρόμος
200μ.

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

34" και κάτω
34"1-34"5
34"6-35"0
35"1-35"5
35"6-36"0
36"1-36"5
36"6-37"0
37"1-37"5
37"6-38"0
38"1-38"5
38"6-39"0
39"1-39"5
39"6-40"0
40"1-40"5
40"6-41"0
41"1-41"5
41"6-42"0
42"1-42"5
42"6-43"0
43"1-και πάνω

Αλμα σε μήκος
4μ και πάνω
3.99
3.90
3.89
3.80
3.79
3.70
3.69
3.60
3.59
3.50
3.49
3.40
3.39
3.30
3.29
3.20
3.19
3.10
3.09
3.00
2.99
2.90
2.89
2.80
2.79
2.70
2.69
2.60
2.59
2.50
2.49
2.40
2.39
2.30
2.29
2.20
2.19
Και
κάτω
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Σφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 3 κιλά)
7.50μ. και άνω
7.49
7.30
7.29
7.10
7.09
6.90
6.89
6.70
6.69
6.50
6.49
6.30
6.29
6.10
6.09
5.90
5.89
5.70
5.69
5.50
5.49
5.30
5.29
5.10
5.09
4.90
4.89
4.70
4.69
4.50
4.49
4.30
4.29
4.10
4.09
3.90
3.89
Και κάτω

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αναλυτική κατάσταση του Πρακτικού Μέρους αναφορικά με την βαθμολογία.
Το Πρακτικό Μέρος παίρνει το 60% ( 12 βαθμούς)
Μονάδ.

Βαθμούς

Μονάδ.

Βαθμούς

Μονάδ.

Βαθμούς

Μονάδ.

Βαθμούς

Μονάδ.

Βαθμούς

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

12.00
11.88
11.76
11.64
11.52
11.40
11.28
11.16
11.04
10.92
10.80
10.68
10.56
10.44
10.32
10.20
10.08
9.96
9.84
9.72

80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

9.60
9.48
9.36
9.24
9.12
9.00
8.88
8.76
8.64
8.52
8.40
8.28
8.16
8.04
7.92
7.80
7.68
7.56
7.44
7.32

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

7.20
7.08
6.96
6.84
6.72
6.60
6.48
6.36
6.24
6.12
6.00
5.88
5.76
5.64
5.52
5.40
5.28
5.16
5.04
4.92

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

4.80
4.68
4.56
4.44
4.32
4.20
4.08
3.96
3.84
3.72
3.60
3.48
3.36
3.24
3.12
3.00
2.88
2.76
2.64
2.52

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2.40
2.28
2.16
2.04
1.92
1.80
1.68
1.56
1.44
1.32
1.20
1.08
0.96
0.84
0.72
0.60
0.48
0.36
0.24
0.12

Οι 100 μονάδες της Πρακτικής ∆οκιμασίας κατανέμονται ως ακολούθως:
-

∆ρόμος είκοσι (20) Μονάδες

-

Άλμα σε Μήκος είκοσι (20) Μονάδες

-

Σφαιροβολία είκοσι (20) Μονάδες

-

Αθλοπαιδιές είκοσι (20) Μονάδες

-

Γυμναστική (Ασκήσεις) είκοσι (20) Μονάδες
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ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (64)
Εξετάσεις Απόλυσης
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες και 15΄ (χωρίς διάλειµµα)
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Σηµειώσεις: Καθώς στο εξεταστικό δοκίµιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης 2015 θα
υπάρξουν µικρές διαφοροποιήσεις στο στιλ των ερωτήσεων που αφορούν στα Μέρη Α1, Α2 και Β1
-σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές- παρακαλείστε, να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
• Στον συγκεκριµένο Οδηγό Σπουδών, δ ίνονται Δειγµατικά αποσπάσµατα των πιο πάνω
διαφοροποιήσεων - µε τη σχετική ένδειξη.
• Επιπρόσθετα, αναφέρεται η συνολική βαθµολογία για το κάθε Μέρος του εξεταστικού δοκιµίου,
έτσι όπως έχει διαφοροποιηθεί.
• Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι ο αριθµός και η βαθµολόγηση των επιµέρους ερωτήσεων στο κάθε
Μέρος είναι απλά ενδεικτικά, και πιθανόν να αλλάξουν - χωρίς, όµως, αυτό να αλλάζει τη
συνολική βαθµολογία του κάθε Μέρους.
• Τέλος, νοείται ό τι δεν είναι απαραίτητη η συµπερίληψη στο Εξεταστικό Δοκίµιο όλων των
επιµέρους ερωτήσεων στο κάθε Μέρος που δίνονται πιο κάτω, όπως ίσχυε και στις
προηγούµενες Παγκύπριες Εξετάσεις.
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Α1: ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ (20 µονάδες)
Οδηγίες: Ακούγονται σύντοµες -µονόφωνες- ρυθµικές ή/και µελωδικές φράσεις και οι εξεταζόµενοι
καλούνται:
• στο Α1.1, να καταγράψουν ρυθµό ή/και µελωδία (12 µονάδες),
• στο Α1.2, να απαντήσουν σε ερωτήµατα που αφορούν στην ακουστική τους κατανόηση. Για
παράδειγµα, πιθανόν να τους ζητηθεί να επιλέξουν την ορθή απάντηση, ή να συµπληρώσουν
τα κενά, ή να βάλουν στη σωστή σειρά (8 µονάδες).
Διευκρινίσεις:
• Τα αποσπάσµατα εκτελούνται στο πιάνο και ακούγονται από ψηφιακό δίσκο.
• Η καταγραφή πρέπει να γίνει µε ευρωπαϊκή σηµειογραφία.
• Η έκταση των αποσπασµάτων δεν ξεπερνά τα τέσσερα (4) µέτρα.
• Δίνεται µονόγραµµο για την καταγραφή του ρυθµού της µελωδίας και πεντάγραµµο για την
καταγραφή της µελωδίας.
• Για την καταγραφή ρυθµού, η έκταση, το µέτρο και η έναρξη του πρώτου µέτρου µε θέση ή
άρση διευκρινίζεται στους εξεταζόµενους.
• Για την καταγραφή µελωδίας, ο παλµός, η τονική συγχορδία, το µέτρο, η κλίµακα, η έκταση, ο
αριθµός των φράσεων, η πρώτη νότα και η έναρξη του πρώτου µέτρου µε θέση ή άρση
διευκρινίζεται στους εξεταζόµενους.
• Για την καταγραφή ρυθµού ή/και µελωδίας, οι εξεταζόµενοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες
που εκφωνούνται, οι οποίες περιγράφουν επακριβώς τη διαδικασία της ακρόασης.
• Όπου χρειάζεται, δίνεται ειδικός χώρος για πρόχειρη λύση, µε τη σχετική ένδειξη.
• Μετά το τέλος της διαδικασίας ακρόασης, οι εξεταζόµενοι έχουν πέντε (5) λεπτά στη διάθεσή
τους για να αντιγράψουν τις τελικές τους λύσεις στους χώρους που ορίζονται.
Εξεταστέα Ύλη:
Ρυθµός:
• Μέτρα: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8
• Αξίες: Όλες οι ρυθµικές αξίες και παύσεις και οι πιθανοί συνδυασµοί τους
• Συγκοπή: όγδοο – τέταρτο – όγδοο, δέκατο έκτο – όγδοο – δέκατο έκτο
• Τρίηχο: ογδόων, τετάρτων
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Μελωδία:
• Μείζονες και ελάσσονες κλίµακες, µέχρι τρεις (3) διέσεις/υφέσεις
• Μετατροπίες σε γειτονικές κλίµακες (µείζονες και ελάσσονες)
• Όλα τα διαστήµατα, µέχρι και το διάστηµα 8ης
• Διατονικοί και χρωµατικοί φθόγγοι
Διόρθωση:
• Κριτήριο για τη διόρθωση τ ης καταγραφής του ρυθµού αποτελεί η εύρεση των ορθών
ρυθµικών αξιών και ρυθµικών σχηµάτων.
• Κριτήριο για τη διόρθωση της καταγραφής της µελωδίας αποτελεί η εύρεση: (α) των ορθών
διαστηµάτων, και (β) των ορθών ρυθµικών αξιών και σχηµάτων της κάθε φράσης.
• Οι µονάδες που δίνονται στο κάθε στοιχείο είναι αντίστοιχο του βαθµού δυσκολίας του.
----------------------------------------------- Δείγµα Ερώτησης Α1.2 -----------------------------------------------Οδηγίες: Επιλέξετε την ορθή καταγραφή της µελωδίας που θα ακούσετε, από τις τρεις επιλογές
που σας δίνονται, βάζοντας ✓ δίπλα στην ορθή απάντηση.
_______

_______

_______

------------------------------------------------------Tέλος Δείγµατος----------------------------------------------------Α2: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ (15 µονάδες)
Οι εξεταζόµενοι καλούνται -µέσα από ακροάσεις αποσπασµάτων που αφορούν στα πέντε έργα για
ανάλυση εις βάθος που ορίζονται από την Εξεταστέα Ύλη της Ιστορίας (βλ. πιο κάτω)- να
εντοπίσουν τον συνθέτη και το έργο, καθώς επίσης και να περιγράψουν στοιχεία ως προς
τον ρυθµό, τη µελωδία, την αρµονία, την ενορχήστρωση, την υφή, τη µορφή, τη δυναµική και την
έκφραση του έργου.
------------------------------------------------- Δείγµα Ερώτησης Α2 -------------------------------------------------[Σηµείωση: Οι τίτλοι των αποσπασµάτων των έργων που θα ακουστούν ΔΕΝ δίνονται στους
εξεταζόµενους. Στο πιο κάτω κείµενο αναγράφονται για τις ανάγκες του συγκεκριµένου
αποσπάσµατος του δειγµατικού δοκιµίου.]
Οδηγίες: Με βάση τα αποσπάσµατα που θα ακούσετε -τα οποία προέρχονται από τα πέντε έργα
που ορίζονται για ανάλυση εις βάθος- απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις.
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Απόσπασµα 1 [Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, 9η Συµφωνία, 40 Mέρος]:
•

Γράψετε το πλήρες ονοµατεπώνυµο του συνθέτη και τα πλήρη στοιχεία του έργου από το
οποίο προέρχεται το απόσπασµα που ακούτε.
Συνθέτης: Λούντβιχ βαν Μπετόβεν
Έργο: Συµφωνία αρ. 9, Έργο: 125, Μέρος ΙV

•

Ποιο στοιχείο της µορφής του συγκεκριµένου µέρους του έργου ακούγεται;
το θέµα του Ύµνου της Χαράς

•

Ποιος/α/ο ερµηνεύει το πιο πάνω στοιχείο;
η Χορωδία

Απόσπασµα 2: [Φέλιξ Μέντελσον, Κοντσέρτο για Βιολί στη Μι ελάσσονα, Έργο 64, 1ο Μέρος]

✔

στα µουσικά στοιχεία που υπάρχουν και
1. Να βάλετε
απόσπασµα που ακούτε.
α/α

✗ σε αυτά που δεν υπάρχουν, στο πιο

✔

Μουσικό Στοιχείο

ή

1.

Σόλο φλάουτο

✗

2.

Σόλο βιολί

✔

3.

Κρουστά

✗

4.

Θέµα

✔

5.

Καντέντσα

✗

6.

Μείζονα κλίµακα

✗

✗

Απόσπασµα 3: [Τζιάκοµο Πουτσίνι, Άρια Un bel di, από την όπερα Μαντάµ Μπατερφλάυ]
1. Στα σηµεία που υπάρχει * , συµπληρώστε τις νότες που λείπουν από τη µελωδική γραµµή της
Μαντάµ Μπατερφλάυ που ακούτε.

Απόσπασµα 4: [Ιγκόρ Στραβίνσκυ: Συµφωνία των Ψαλµών, Μέρος Ι]
1. Σηµειώστε Σωστό ή Λάθος στην πιο κάτω δήλωση που αφορά στο απόσπασµα:
«Τα δύο σόλο όργανα που ακούγονται είναι το όµποε και το φαγκότο»: Σωστό
Απόσπασµα 5: [Κρζυστώφ Πεντερέτσκι, Θρηνωδία για τα θύµατα της Χιροσίµα]
1. Ποια τεχνική χρησιµοποιούν τα έγχορδα στο απόσπασµα; βιµπράτο
2. Το άκουσµα του έργου είναι: (α) τονικό_______
3. Ο παλµός είναι σταθερός (α) Ναι_____

(β) ατονικό

(β) Όχι

✔

✔

----------------------------------------------------Τέλος Δείγµατος------------------------------------------------------427

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΡΜΟΝΙΑ (25 µονάδες)
Β1. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ
Οδηγίες: Δίνεται σύντοµη µελωδική φράση (για soprano, basso ή και τα δύο), την οποία οι
εξεταζόµενοι καλούνται:
• στο Β1.1, να εναρµονίσουν για τέσσερις φωνές (SATB), χρησιµοποιώντας τα στοιχεία της
εξεταστέας ύλης που τους ορίζεται, και στη συνέχεια,
• στο Β1.2, να προσθέσουν στην πιο πάνω εναρµόνισή τους, ξένους φθόγγους.
Διευκρίνιση: Η έκταση της µελωδίας δεν θα ξεπερνά τα τέσσερα (4) µέτρα.
Εξεταστέα Ύλη:
• Συγχορδίες:
o Τετράφωνες κύριες συγχορδίες και οι αναστροφές τους
o Δευτερεύουσες συγχορδίες ΙΙ, III, VI, VII στις ακόλουθες κλίµακες:
! Μείζονες: Ντο, Σολ, Ρε, Φα, Σιb
! Ελάσσονες: Λα, Μι, Σι, Ρε, Σολ
o Συγχορδία V7 και οι αναστροφές της
o Συγχορδία VII7
o Χρωµατικές συγχορδίες της IIης και II7ης χρωµατικής
o Ναπολιτάνικη συγχορδία
• Μελωδικές και αρµονικές αλυσίδες, µη µετατροπικές
• Μετατροπίες: διατονικές µετατροπίες µε κοινή συγχορδία σε σχετικές και κοντινές κλίµακες,
χρωµατικές µετατροπίες
• Ξένοι φθόγγοι: καθυστέρηση, ποίκιλµα, διαβατικός φθόγγος, προήγηση, εναλλασσόµενοι
φθόγγοι.
• Πτώσεις
Διόρθωση: Η διόρθωση του µέρους γίνεται ανάλογα µε τον βαθµό δυσκολίας που δίνεται στο
καθένα, σε σχέση µε την ορθή εναρµόνιση των πιο κάτω:
•

Συγχορδίες:
• Εύρεση και ορθή σύνδεση συγχορδιών
• Ορθές νότες συγχορδιών και ορθοί διπλασιασµοί
• Λύση και Χρήση της V7
• Λύση της VII7
• Λύση και Χρήση της IIης και ΙΙ7ης χρωµατικής
• Λύση της Ναπολιτάνικης στη µελωδία

•

Τονικότητα - Μετατροπία:
• Εύρεση ορθής τονικότητας
• Μετατροπία
• Επαναφορά στην αρχική τονικότητα

•

Πτώσεις:
• Αξιοποίηση της Ι 64 στην τελική πτώση
• Αξιοποίηση της πλάγιας πτώσης στην τελική κατάληξη

•

Ξένοι Φθόγγοι:
• Λύση και Χρήση καθυστέρησης
• Λύση και Χρήση εναλλασσόµενων φθόγγων
• Λύση και Χρήση ποικίλµατος
• Λύση και Χρήση προήγησης
• Λύση και Χρήση διαβατικών φθόγγων
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•

Αρµονική Αλυσίδα:
• Λύση αρµονικών αλυσίδων

•

Γραφή - Εναρµόνιση:
• Γραφή ορθών βαθµίδων µε λατινική αρίθµηση
• Γραφή ορθών αριθµήσεων της κάθε βαθµίδας
• Κατάλληλη ένδειξη της διαδικασίας µετατροπιών
• Σηµείωση των ξένων φθόγγων µε αστερίσκο (*)
• Δηµιουργία ενδιαφέρουσας εξωτερικής µελωδικής γραµµής για soprano ή basso, ανάλογα
µε το τι δόθηκε για εναρµόνιση.
• Γενική εκτίµηση της όλης εναρµόνισης.

•

Αρµονικά Λάθη: Αφαιρείται µισή (1/2) µονάδα για κάθε:
• Παράλληλη 5η ή 8η
• Κρυµµένη 5η ή 8η
• Αυξηµένο διάστηµα
• Διασταύρωση
• Μελωδικό ή Αρµονικό χάσµα

Η Συνολική βαθµολογία του µέρους εξάγεται αφού αφαιρεθούν τα Αρµονικά Λάθη από το σύνολο
των βαθµών που πήρε ο εξεταζόµενος από τα προαναφερθέντα κριτήρια.
Διευκρινίσεις:
• Με τον όρο «Λύση» νοείται η ικανότητα του εξεταζόµενου -αρχικά- να εντοπίσει την ύπαρξη
ενός στοιχείου της εξεταστέας ύλης και -στη συνέχεια- να προβεί στην ορθή λύση του. Με τον
όρο «Χρήση» νοείται η από µέρους του εξεταζόµενου προσθήκη στοιχείου της εξεταστέας
ύλης, σύµφωνα µε τους ορθούς κανόνες της αρµονίας.
• Σε περίπτωση που στη δοσµένη µελωδία δεν περιλαµβάνεται κάποιο από τα πιο πάνω
κεφάλαια της εξεταστέας ύλης, τότε αυτό παύει να αποτελεί κριτήριο στη διόρθωση του
γραπτού, όσον αφορά το κριτήριο για Λύση ή/και Χρήση. Όµως, αυτό δεν στερεί από τον
εξεταζόµενο την ευχέρεια της χρήσης του, εφόσον αυτό χρησιµοποιηθεί ορθά από τον
εξεταζόµενο.
• Το εξεταστέο θέµα προσοµοιάζει µε θέµατα αρµονίας προηγούµενων εξετάσεων που
βρίσκονται
αναρτηµένα
στην
ιστοσελίδα
τους
µαθήµατος
της
Μουσικής,
(http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/mousiki/vathmida_5.html).
Σηµειώνεται
ότι
πιθανά κεφάλαια της εξεταστέας ύλης που δεν υπάρχουν στα παλαιότερα εξεταστικά δοκίµια
δεν εξαιρούνται από την εξεταστέα ύλη, όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω.
----------------------------------------------- Δείγµα Μέρους Β1--------------------------------------------------------Β1.1: Εναρµόνιση Μελωδίας (20 µονάδες)
Οδηγίες: Να εναρµονίσετε για τέσσερις φωνές την πιο κάτω µελωδική γραµµή για Soprano και
Basso, λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
Εύρεση και ορθή σύνδεση συγχορδιών
Ορθές νότες συγχορδιών – ορθοί διπλασιασµοί
Χρήση της πλάγιας πτώσης στην τελική κατάληξη
Χρήση δεσπόζουσας µε εβδόµη
Χρήση διαβατικού V6/4
Χρήση Ναπολιτάνικης συγχορδίας
Χρήση της Ι 64 στην τελική πτώση
8. Χρήση της τρίτης της Πικαρδίας
9. Γραφή ορθών βαθµίδων µε λατινική αρίθµηση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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2 µονάδες
2 µονάδες
2 µονάδες
2 µονάδες
2 µονάδες
3 µονάδες
3 µονάδες
2 µονάδες
2 µονάδες

ΠΡΟΧΕΙΡΟ – ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ – ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

Β1.2: Εναρµόνιση Μελωδίας µε την προσθήκη Ξένων Φθόγγων (5 µονάδες)
Οδηγίες: Να προσθέσετε ξένους φθόγγους στην εναρµόνιση της µελωδίας που έχετε
ολοκληρώσει πιο πάνω, λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
1. Χρήση Εναλλασσόµενων Φθόγγων
1 µονάδα
2. Χρήση Ποικίλµατος
1 µονάδα
3. Χρήση Προήγησης
1 µονάδα
4. Χρήση Διαβατικού Φθόγγου
1 µονάδα
5. Χρήση Καθυστέρησης
1 µονάδα
Σηµειώστε όλους τους ξένους φθόγγους µε αστερίσκο *

	
  
ΠΡΟΧΕΙΡΟ – ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ – ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ
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•

ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΛΑΘΗ: Αφαιρείται µισή (1/2) µονάδα από τις εναρµονίσεις Β1.1 ΚΑΙ Β1.2 για
κάθε:
1. Παράλληλη 5η ή 8η
2. Κρυµµένη 5η ή 8η
3. Αυξηµένο διάστηµα
4. Διασταύρωση
5. Μελωδικό ή Αρµονικό χάσµα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΥΣ Β1:
Βαθµός Β1.1 + Β1.2 - Αρµονικά Λάθη = Χ = Τελικός Βαθµός Μέρους Β1
-------------------------------------------------------Τέλος Δείγµατος---------------------------------------------------Β2: Αρµονική Ανάλυση
Στους εξεταζόµενους πιθανόν να δοθεί µουσικό απόσπασµα και να τους ζητηθεί η αρµ ονική
ανάλυσή του, στο πλαίσιο που ορίζει η εξεταστέα ύλη. Για παράδειγµα, πιθανόν να ζητηθεί η
αναγνώριση της τονικότητας, των βαθµ ίδων, η σηµείωση της πλήρους αρίθµησης των
συγχορδιών, η αναγνώριση της αλυσίδας και η αναγνώριση των ξένων φθόγγων, κ.λπ. (βλ.
Οδηγό Εξετάσεων 2013, τόµος Β΄, σ. 432).
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΙΣΤΟΡΙΑ (40 µονάδες)
Οδηγίες: Το συγκεκριµένο Μέρος αποτελείται από τα ακόλουθα:
• Γ1: Ανάλυση Έργων (25 µονάδες)
• Γ2. Ερωτήσεις κλειστού τύπου (10 µονάδες)
• Γ3. Ερώτηση ανοικτού τύπου (5 µονάδες)
Γ1: Ανάλυση Έργων
Οδηγίες: Οι εξεταζόµενοι καλούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους αυτού.
Διευκρινίσεις:
Οι ερωτήσεις του Γ1 αφορούν στα πέντε έργα που ορίστηκαν για εις βάθος µελέτη:
1. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν: Συµφωνία Αρ. 9, Έργο 125, Μέρος ΙV
2. Φέλιξ Μέντελσον: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, σε Μι Ελάσσονα, αρ.18, Έργο 64,
Μέρος I
3. Τζιάκοµο Πουτσίνι: Άρια Un bel dí, Madame Butterfly
4. Ιγκόρ Στραβίνσκυ: Συµφωνία των Ψαλµών, Μέρος Ι
5. Κρζυστώφ Πεντερέτσκι: Θρηνωδία για τα θύµατα της Χοιροσίµα
Γ2. Ερωτήσεις κλειστού τύπου
Οδηγίες: Οι εξεταζόµενοι καλούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους αυτού, και
αφορούν στο σύνολο της εξεταστέας ύλης, όπως ορίζεται πιο κάτω.
Γ3. Ερώτηση ανοικτού τύπου
Οδηγίες: Οι εξεταζόµενοι καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν κριτικά µία από τις ερωτήσεις
που τους δίνονται, και αφορούν στο σύνολο της εξεταστέας ύλης, όπως ορίζεται πιο κάτω.
Εξεταστέα Ύλη:
Σηµειώσεις:
• Η αγκύλη […], υποδηλώνει το κεφάλαιο παραποµπής στο βιβλίο Machlis, J. & Forney, C.
(1996) H απόλαυση της Μουσικής. Αθήνα: Fagotto.
• Στην εξεταστέα ύλη περιλαµβάνεται όλο τo εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας του µαθήµατος
της Μουσικής που αναφέρεται στις θεµατικές περιοχές και τα έργα που είναι υπό εξέταση. Βλ.,
ιστοσελίδα: http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/mousiki/vathmida_5.html
• Οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ονοµαστικά όλα τα έργα της Διδακτέας Ύλης 2014 –
2015, όπως αυτά αναφέρονται στην πιο πάνω ιστοσελίδα.
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Mουσικές Περίοδοι, Συνθέτες και Έργα:
1. Κλασικισµός
• Ο Κλασικισµός στις Τέχνες (συνοπτικά τα βασικά στοιχεία): Machlis [28: 205 – 209]
• Ο Κλασικισµός στη Μουσική: Machlis [29: 209-210]
• Ο Κύκλος Σονάτα [27: 196-202]
•

Η Κλασική Συµφωνία
Machlis [33: 220 – 221]
Λ. B. Μπετόβεν: Machlis [35: 230 – 232]
Λ. Β. Μπετόβεν: Συµφωνία αρ. 9, Έργο: 125, Μέρος ΙV
Ανάλυση: Υλικό Ιστοσελίδας
Aκρόαση και Παρτιτούρα Έργου

2. Ροµαντισµός
• Από τον Κλασικισµό στο Ροµαντισµό: Machlis [261-262]
• Ο Ροµαντισµός στη Μουσική: Machlis [41:267-272]
•

Το Ροµαντικό Τραγούδι (Ληντ)
Machlis [42: 273 – 274]
Φ. Σούµπερτ: Machlis [43: 275 – 276] (πριν τον Σούµαν)
Φ. Σούµπερτ: Ο Βασιλιάς των Ξωτικών
Ανάλυση: (1) Machlis [276 – 278] και
(2) Υλικό Ιστοσελίδας (αναθεωρηµένη ανάλυση στη Σολ ελάσσονα)
Παρτιτούρα Έργου

•

To πιάνο στη Ροµαντική Περίοδο
Machlis [44: 280 - 281]

•

Ροµαντική Προγραµµατική Μουσική
Machlis [47: 289 - 290]
Ε. Μπερλιόζ: Machlis [48: 290 – 292]
Ε. Μπερλιόζ: Φανταστική Συµφωνία, Μέρος IV
Ανάλυση: (1) Μachlis [292 – 295] και (2) Yλικό Ιστοσελίδας
Παρτιτούρα Έργου

•

Ροµαντικό Κοντσέρτο
Machlis [53: 311 – 313]
Φ. Μέντελσον: Machlis [51: 304 – 305]
Φ. Μέντελσον: Κοντσέρτο για βιολί, Μι ελάσσονα, Έργο 64, Μέρος Ι
Ανάλυση: Υλικό Ιστοσελίδας
Ακρόαση και Παρτιτούρα Έργου

•

Ροµαντική Χορωδιακή Μουσική
Machlis [55: 318-320]

•

Η Ροµαντική Όπερα
Machlis [57: 324 – 326]
T. Πουτσίνι: Machlis [341 – 342] (εκτός: Πουτσίνι: Η Μποέµ)
Τ. Πουτσίνι: Un bel di, Μαντάµ Μπάττερφλαϋ
Ανάλυση: Υλικό Ιστοσελίδας
Ακρόαση και Παρτιτούρα Έργου
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3. 20ος αιώνας
• Ιµπρεσιονισµός
Οι Ιµπρεσιονιστές Ζωγράφοι και Οι Συµβολιστές Ποιητές: Machlis [62: 352 – 353,
συνοπτικά τα βασικά στοιχεία]
Ο Ιµπρεσιονισµός στη Μουσική: Machlis [62: 354 – 357]
Κ. Ντεµπυσύ: Machlis [62: 357 – 359]
Κ. Ντεµπυσύ: Πρελούδιο στο «Απόγευµα ενός Φαύνου»
Ανάλυση: (1) Machlis [62: 359 – 360] και (2) Υλικό Ιστοσελίδας
Παρτιτούρα Έργου
•

Εξπρεσιονισµός
Machlis [63: 362 – 363]

•

Νεοκλασικισµός
Machlis [63: 363 – 364]
I. Στραβίνσκυ: Machlis [65: 368 – 371]
Ι. Στραβίνσκυ: Συµφωνία των Ψαλµών, Μέρος Ι
Ανάλυση: Υλικό Ιστοσελίδας
Ακρόαση και Παρτιτούρα Έργου

•

Νέα Μουσική
Κ. Πεντερέτσκι: Θρηνωδία για τα θύµατα της Χοιροσίµα
Ανάλυση: Υλικό Ιστοσελίδας
Ακρόαση και Παρτιτούρα Έργου

•

Σύγχρονοι Έλληνες Συνθέτες
Μ. Θεοδωράκης: Υλικό Ιστοσελίδας
Μ. Θεοδωράκη: Ανοίγω το Στόµα µου και Άξιον Εστί, από το Άξιον Εστί
Ανάλυση: Υλικό Ιστοσελίδας
Παρτιτούρα Έργου

Επίσης,
• Σύγκριση Μουσικών Περιόδων:
o Από τον Κλασικισµό στο Ροµαντισµό: Machlis [261-262]
o Από τον Ροµαντισµό στον 20ό αι. [64: 364 - 368]
• Βασικές έννοιες και ορολογία που περιλαµβάνονται στην Εξεταστέα Ύλη
Ενδεικτικά, αναφέρονται: σονάτα (κύκλος και µορφή), συµφωνία, θέµα και παραλλαγές, ληντ,
πολωνέζα, όπερα, κοντσέρτο, ορατόριο, έµµονη ιδέα, ρέκβιεµ, προγραµµατική µουσική, εξωτισµός,
ιµπρεσιονισµός, εξπρεσιονισµός, νεοκλασικισµός, µινιµαλισµός, εθνικές σχολές, δωδεκάφθογγο
σύστηµα, ατονικό σύστηµα, πολυτονικότητα, πολυρρυθµία, σειραϊσµός, αλεατορισµός, µπελ-κάντο,
πεντατονική και ολοτονική κλίµακα, οστινάτο, βιµπράτο, col legno.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
(Για Απόλυση)
ΣΕΙΡΑ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

•
•

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ (25 µον.)
Αποτελείται από ΤΡΙΑ θέµατα (Α1, Α2, Α3)
Να λύσετε και τα ΤΡΙΑ θέµατα

Α1. ΡΥΘΜΙΚH ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ (6 µον.)
Οδηγίες:
1. Θα ακούσετε µία µελωδία των τεσσάρων µέτρων.
2. Να γράψετε ΜΟΝΟ τον ρυθµό της µελωδίας, στο µονόγραµµο που σας δίνεται.
3. Διευκρινίσεις – Οδηγίες:
• H µελωδία αποτελείται από τέσσερα (4) µέτρα
• Eίναι γραµµένη σε µέτρο 4/4, και
• Ξεκινά µε θέση.
4. Ακολουθείστε τις οδηγίες που εκφωνούνται.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ – ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ – ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ
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Α2. MΕΛΩΔΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ (14 µον.)
Οδηγίες:
1. Να γράψετε τη µελωδία που θα ακούσετε.
2. Διευκρινίσεις – Οδηγίες:
• Η µελωδία αποτελείται από οκτώ (8) µέτρα
• Χωρίζεται σε τέσσερις (4) φράσεις
• Είναι γραµµένη στη Μι ελάσσονα
• Είναι γραµµένη σε µέτρο 4/4, και
• Ξεκινά µε θέση, µε τη νότα Μι, στην πρώτη γραµµή του πενταγράµµου.
3. Ακολουθείστε τις οδηγίες που εκφωνούνται για να γράψετε τη µελωδία.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ – ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑI – ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ
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Α3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗ (5 µον.)
Οδηγίες:
1. Να γράψετε (α) τον Τίτλο του Έργου και (β) τον Συνθέτη του κάθε αποσπάσµατος που θα ακούσετε.
2. Το κάθε απόσπασµα θα ακουστεί µία (1) φορά.

ΕΡΓΟ

ΣΥΝΘΕΤΗΣ

1.

2.

3.

4.

5.

5/18
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΡΜΟΝΙΑ (25 µον.)
• Αποτελείται από ΕΝΑ θέµα (Β1)
Β1. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ
Οδηγίες: Να εναρµονίσετε την πιο κάτω µελωδία για τέσσερις φωνές.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ – ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ – ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
Β1: Εναρµόνιση Μελωδίας για τέσσερις φωνές (75/3=25 µον.)
ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ: 34 µον.
1. Εύρεση και ορθή σύνδεση συγχορδιών
2. Ορθές νότες συγχορδιών – ορθοί διπλασιασµοί
3. Αναγνώριση και χρήση δεσπόζουσας µε εβδόµη
4. Αναγνώριση και λύση δεύτερης Χρωµατικής
5. Αναγνώριση και λύση Ναπολιτάνικης έκτης στη µελωδία
ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΑ: 10 µον.
1. Εύρεση ορθής τονικότητας
2. Μετατροπία
3. Επαναφορά στην αρχική τονικότητα
ΠΤΩΣΕΙΣ: 6 µον.
1. Αξιοποίηση της Ι 64 στην τελική πτώση
ΞΕΝΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ: 8 µον.
1. Αναγνώριση και ορθή λύση καθυστέρησης
2. Χρήση εναλλασσόµενων φθόγγων
3. Χρήση ποικίλµατος
4. Αναγνώριση και ορθή λύση προήγησης
5. Αναγνώριση και ορθή λύση διαβατικών φθόγγων
ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ: 10 µον.
1. Αναγνώριση και ορθή λύση αρµονικής αλυσίδας
ΓΡΑΦΗ: 7 µον.
1. Γραφή ορθών βαθµίδων µε λατινική αρίθµηση και
διαδικασίας µετατροπιών
2. Γραφή ορθών αριθµήσεων
•

15
10
2
2
5
2
4
4
4
2
2
2
2
2
10
3
4

ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΛΑΘΗ: Αφαιρείται µισή (1/2) µονάδα για κάθε:
η
η
1. Παράλληλη 5 ή 8
η
η
2. Κρυµµένη 5 ή 8
3. Αυξηµένο διάστηµα
4. Διασταύρωση
5. Μελωδικό ή Αρµονικό χάσµα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΥΣ Β΄:
Βαθµός Β1 – Αρµονικά Λάθη = Χ ÷ 3 = Τελικός Βαθµός Μέρους Β΄
7/18
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Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral"
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΙΣΤΟΡΙΑ (50 µον.)
•
•

Αποτελείται από ΤΡΙΑ θέµατα (Γ1, Γ2, Γ3)
Να απαντήσετε από το
Γ1: ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις
Γ2: ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις
Γ3: ΜΙΑ από τις ερωτήσεις (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Γ1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ (15 µον.)
Οδηγίες:
• Να απαντήσετε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.
• Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε µία (1) µονάδα.
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, 6η Συµφωνία («Ποιµενική»), 30 και 40 Mέρος
1. Σας δίνεται το πιο κάτω απόσπασµα.

(α) Ποιο στοιχείο της µορφής του συγκεκριµένου µέρους της Συµφωνίας δείχνει η πιο πάνω φράση;
......................................................................................................

(β) Από ποιο µέρος του έργου προέρχεται η συγκεκριµένη φράση; ......................................................
(γ) Σε ποια τονικότητα είναι γραµµένη αυτή η φράση; ...............................................
(δ) Στην αρχή της φράσης, τα Βιολιά Ι συνοδεύονται από τη Βιόλα σε: (κυκλώστε)
i. ταυτοφωνία

ii. διάστηµα 2ας

iii. διάστηµα 7ης

iv. οκτάβα

2. Η συγκεκριµένη Συµφωνία ονοµάζεται και «Ποιµενική».
(α) Σε σχέση µε αυτό το στοιχείο, να αναφέρετε σε ποιο είδος µουσικής ανήκει η συγκεκριµένη Συµφωνία.
..................................................................................................................

(β) Nα γράψετε ένα (1) στοιχείο της συγκεκριµένης συµφωνίας που δικαιολογεί τη συµπερίληψή της σε
αυτό το είδος.
...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
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439

✔

3. Να βάλετε
στα µουσικά στοιχεία που υπάρχουν και
απόσπασµα (µµ. 76-79).

✗ σε

αυτά που δεν υπάρχουν, στο πιο κάτω

Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral"
µ. 65

Μουσικό Στοιχείο
•

Έγχορδα

•

Κρουστά

•

Αρπίσµατα

•

Τέλεια πτώση στη Φα µείζονα

✔

ή

✗

3

440
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Φέλιξ Μέντελσον, Κοντσέρτο για Βιολί στη Μι ελάσσονα, Έργο 64, 1ο Μέρος
1. Σας δίνεται η αρχή του έργου.

Να εξηγήσετε την καινοτοµία που εισάγει ο συνθέτης µε το συγκεκριµένο απόσπασµα, σε σχέση µε τα
κοντσέρτα της κλασικής περιόδου.

..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
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2. Σας δίνεται το πιο κάτω απόσπασµα.

(α) Ποιο στοιχείο του έργου φαίνεται στο συγκεκριµένο απόσπασµα; ...................................................................................
(β) Να εξηγήσετε -σε συντοµία- τι εξυπηρετεί αυτό το στοιχείο µέσα σε ένα κοντσέρτο.
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

3. Σας δίνεται το πιο κάτω απόσπασµα.

Ποια τονικότητα εδραιώνεται από το σηµείο που δείχνει το βέλος µέχρι το τέλος της φράσης; ....................................
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Τζιάκοµο Πουτσίνι, Άρια Un bel di, από την όπερα Μαντάµ Μπατερφλάυ
1. Στο πιο κάτω πεντάγραµµο
(α) Να συµπληρώσετε τον οπλισµό της κλίµακας στην οποία είναι γραµµένη η Άρια, και
(β) Να συµπληρώσετε τις δύο (2) νότες που λείπουν από το θέµα της Μαντάµ Μπατερφλάυ.

2. Σας δίνεται το πιο κάτω απόσπασµα της Άριας.

(α) Ποιο ρυθµικό φαινόµενο εκτελούν τα πνευστά; .........................................................................................
(β) Τι προσπαθεί να αποδώσει ο συνθέτης µε αυτό το ρυθµικό φαινόµενο; .....................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

(γ) Πώς ονοµάζεται η τάση, που επικρατούσε στον χώρο της όπερας τον 19ο αι., και φαίνεται µε το πιο
πάνω στοιχείο; .........................................................................................
(δ) Να εξηγήσετε -σε συντοµία- την τάση αυτή. .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
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3. (α) Από ποιον πολιτισµό υιοθέτησε στοιχεία ο συνθέτης για να γράψει τη συγκεκριµένη όπερα;
....................................................................................

(β) Να δώσετε ένα παράδειγµα που να δικαιολογεί την πιο πάνω απάντησή σας, σύµφωνα µε όσα
γνωρίζετε για τη συγκεκριµένη όπερα.
............................................................................................................................................................................................................................

(γ) Πώς ονοµάζεται η συγκεκριµένη τάση, που εκδηλώθηκε την εποχή του Ροµαντισµού;
.................................................................................

(δ) Να την εξηγήσετε, σε συντοµία

. ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Ιγκόρ Στραβίνσκυ: Συµφωνία των Ψαλµών, Μέρος Ι
1. Σας δίνονται τα πρώτα τέσσερα (4) µέτρα του έργου.

(α) Να αναφέρετε την κλίµακα που εδραιώνεται στο συγκεκριµένο απόσπασµα. ...........................................................
(β) Να γράψετε την κλίµακα αυτή, στο πιο κάτω πεντάγραµµο.
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2. Να περιγράψετε τον τρόπο µε τον οποίο ο Στραβίνσκυ εδραιώνει τις διάφορες τονικότητες στη Συµφωνία
των Ψαλµών -ένα έργο του νεοκλασικισµού- και πώς, αντίστοιχα, ο Μπετόβεν στην 6η Συµφωνία του -ένα
έργο του κλασικισµού- χειρίζεται το θέµα αυτό (δηλ. της αλλαγής των τονικοτήτων).
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

3. (α) Τι χαρακτήρα, ως προς την έκφραση και τη διάθεσή του, έχει το έργο; ......................................................................
(β) Να αναφέρετε ένα (1) στοιχείο του έργου που βεβαιώνει αυτόν του τον χαρακτήρα. .........................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Κρζυστώφ Πεντερέτσκι, Θρηνωδία για τα θύµατα της Χιροσίµα
1. Mε το συγκεκριµένο έργο, ο συνθέτης αποδίδει την τραγωδία του ανθρώπινου πόνου, µετά τη ρίψη της
ατοµικής βόµβας στη Χιροσίµα. Να αναφέρετε -περιγραφικά, χωρίς µουσικά σύµβολα- δύο (2) τεχνικές
εκτέλεσης εγχόρδων µέσω των οποίων ο συνθέτης αποδίδει αυτό το συναίσθηµα.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

2. Να εξηγήσετε δύο (2) καινοτοµίες που υιοθετεί ο συνθέτης ως προς τη σηµειογραφία του έργου.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

3. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο το συγκεκριµένο έργο θεωρείται ότι ανήκει στη Σύγχρονη Μουσική
του 20ού αι., σε σχέση µε την ενοργάνωσή του (δηλ. το µουσικό σύνολο για το οποίο είναι γραµµένο).
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
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Γ2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (29 µον.)
Οδηγίες:
• Να απαντήσετε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.
• Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε ΜΙΑ µονάδα.
Στις ερωτήσεις 1-10, να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.
1. Ο γερµανικός όρος µε τον οποίο αποδίδεται το έντεχνο τραγούδι για σόλο φωνή µε τη συνοδεία
πιάνου την εποχή του ροµαντισµού είναι:
Α. η Άρια
Β. το Ληντ
Γ. η Μονωδία
Δ. η Μπαλάντα
2. Στις πιανιστικές συνθέσεις της εποχής του Ροµαντισµού ανήκουν όλα τα πιο κάτω, εκτός από:

3. Ποιο από τα πιο κάτω στοιχεία ΔΕΝ χαρακτηρίζει
«έµµονη ιδέα»

4. Την εποχή του Ροµαντισµού γράφτηκαν τα πιο κάτω είδη χορωδιακής µουσικής, εκτός από:
Α. Ρέκβιεµ
Β. Λειτουργίες
Γ. Ορατόρια
Δ. Mοτέτα

6. Η πλάγια πτώση έχει την ακόλουθη σύνδεση συγχορδιών:
Α. IV - I
Β. I - V
Γ. V - I
Δ. V - VI
7. Η µουσική που χαρακτηρίζεται από την επανάληψη µε ελαφρά παραλλαγή σύντοµων ρυθµικών,
µελωδικών και αρµονικών σχηµάτων ονοµάζεται:
Α. Σειραϊκή
Β. Ατονική
Γ. Μινιµαλιστική
Δ. Αλεατορική
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8. Να αντιστοιχήσετε τους πιο κάτω συνθέτες µε έναν από τους χαρακτηρισµούς που σας δίνονται:
................A. Άρνολντ Σαίνµπεργκ
1. Ιµπρεσιονιστής
................B.

Φίλιπ Γκλας

2. Εξπρεσιονιστής

................Γ.

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

3. Μινιµαλιστής

................Δ.

Φρεντερίκ Σοπέν

4. Νεοκλασικιστής

................Ε.

Κλωντ Ντεµπυσύ

5. Ο «τιτάνας» του Κλασικισµού

................Στ.
................Ζ.

Σόλωνας Μιχαηλίδης

Τζοακίνο Ροσίνι

6. Σπουδαίος εκπρόσωπος της Όπερας
7. Σηµαντικός Κύπριος Συνθέτης
8. Σηµαντικός Έλληνας Συνθέτης
9. Ο κατασκευαστής του πιάνου
10. Ο ποιητής του πιάνου

9. Να αντιστοιχήσετε τις πιο κάτω περιόδους της µουσικής µε έναν από τους χαρακτηρισµούς που σας
δίνονται:
................Α. Μπαρόκ
1. Αγνότητα συναισθηµάτων και πανανθρώπινες αξίες
................Β.

Κλασικισµός

2. Αντίδραση, ανάγκη για αλλαγή, νέες µουσικές τάσεις

................Γ.

Ροµαντισµός

3. Έντονη έκφραση συναισθηµάτων

................Δ.

Ρεύµατα 20

ου

αι.

4. Θρησκευτικότητα
5. Κοσµικότητα

10. Να γράψετε ένα (1) στοιχείο που αποδεικνύει τον ιµπρεσιονιστικό χαρακτήρα του έργου Πρελούδιο στο
«Απόγευµα ενός Φαύνου», του Κλωντ Ντεµπυσύ.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

11. Να περιγράψετε -σε συντοµία- τον τρόπο µε τον οποίο ο Φραντς Σούµπερτ χρησιµοποιεί τις τονικότητες
για να αποδώσει τους τέσσερις χαρακτήρες του τραγουδιού Ο Βασιλιάς των Ξωτικών.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

12. Να εξηγήσετε -σε συντοµία- γιατί η µουσική της ταινίας Koyaanisqatsi µπορεί να θεωρηθεί ως ένα
συµφωνικό ποίηµα.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
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13. Να σηµειώσετε Σωστό ή Λάθος δίπλα από τις πιο κάτω δηλώσεις:
...................A.

Τα χάλκινα πνευστά γράφονται πρώτα σε µια παρτιτούρα ορχήστρας

...................Β.

Το κλαρίνο είναι όργανο µεταφοράς

...................Γ.

Το Φα-Σι είναι διάστηµα 4ης ελαττωµένης

..................Δ.

Στην πολυφωνική υφή υπάρχει µία κύρια µελωδική γραµµή που συνοδεύεται από άλλες
φωνές που έχουν υποδεέστερο χαρακτήρα

...................Ε.

Στο Ορατόριο υπάρχει σκηνική δράση, όπως και στην όπερα

...................Στ.
....................Ζ.

Ο Άλµπαν Μπεργκ ανήκει στη Β΄ Σχολή της Βιέννης

Η ένδειξη Molto Allegro δηλώνει πιο γρήγορη ταχύτητα από τις ενδείξεις Moderato και
Allegro

..................Η.

Ο όρος λιµπρέτο αναφέρεται στο πρόγραµµα ενός συµφωνικού ποιήµατος

Γ3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (6 µον.)
Οδηγίες: Να αναπτύξετε µία (1) από τις ακόλουθες ερωτήσεις (Έκταση: περίπου 80 λέξεις).
1. Να εξηγήσετε τον τρόπο µε τον οποίο διαφοροποιούνται τα διάφορα µουσικά στιλ, κάνοντας σύγκριση
δύο (2) διαφορετικών µουσικών στιλ και δύο αντίστοιχων έργων τους.

περιγράφοντας

•
•
•
•
•

Φραντς Σούµπερτ, Ο Βασιλιάς των Ξωτικών
Μπερλιόζ, Φανταστική Συµφωνία, Μέρος ΙΙ
Ντεµπυσύ, Πρελούδιο στο «Απόγευµα ενός Φαύνου»
Φίλιπ Γκλας, Resource από την ταινία Koyaanisqatsi
Μίκη Θεοδωράκη, Άξιον Εστί, από το οµώνυµο Άξιον Εστί

..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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