
EΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογζσ Η/Τ ΣΑΞΗ: Αϋ, ΣΜΗΜΑ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    /12/2017 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………………………….. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ 1Ο  
Α.  
Πωσ μποροφμε να κατθγοριοποιιςουμε τα ςφγχρονα υπολογιςτικά ςυςτιματα? 

Αναφζρετε μερικά από αυτά. 

 
10 μονάδες  

Β.  
B1. Αντιςτοιχιςτε τισ δφο ςτιλεσ (ςε λζξεισ, όχι ςφμβολα…) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 μονάδες  
 

B2. Θα χαρακτθρίηατε τισ παρακάτω προτάςεισ ςωςτζσ ι λάκοσ; 

1. Οι ζξυπνεσ ςυςκευζσ είναι το κατάλλθλο εργαλείο για χριςθ ςε ερευνθτικά 

εργαςτιρια 

2. Η κφρα USB χρθςιμοποιείται για ςφνδεςθ περιφερειακϊν ςυςκευϊν 

3. Οι ςφγχρονοι υπολογιςτζσ χρθςιμοποιοφν για μζγεκοσ λζξθσ 32 ι 64 bit 

4. Ζνα πρόγραμμα κεωρείται ελεφκερο λογιςμικό όταν οι χριςτεσ ζχουν όλεσ 

τισ ελευκερίεσ 

5. Σο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα ςθμαίνει απαραιτιτωσ και ελεφκερο 

λογιςμικό 

5 μονάδες  

Α. Είςοδοσ 

Β. Ζξοδοσ 

Γ. Κεντρικι Μονάδα 

1. Κφρια μνιμθ 

2. Οκόνθ 

3. Πλθκτρολόγιο 

4. Μικρόφωνο 

5. Μθτρικι Κάρτα 

6. Εκτυπωτισ 

7. Σροφοδοτικό 

8. Ποντίκι 

9. ΚΜΕ/CPU 

10. Camera 

11. Scanner 

12. Ηχεία 

13. Περιφερειακι Μνιμθ 



ΘΕΜΑ 2Ο  
Α. 1. Η μθτρικι κάρτα (_______________) αποτελεί το _________________ 

________________ __________________ενόσ ςθμερινοφ υπολογιςτι. Πάνω τθσ 

ςυνδζονται __________________________________ όπωσ θ 

_______________________________ και θ ____________, ενϊ παρζχει και ςυνδζ-

ςεισ για άλλα _____________________.  

Οι ςφγχρονεσ μθτρικζσ κάρτεσ ζχουν καταφζρει να ενςωματϊςουν ςτοιχεία που 

παλιότερα υλοποιοφνταν __________________________ όπωσ για παράδειγμα 

________________ και __________________. 

5 μονάδες  
2. Σο ελεφκερο λογιςμικό, είναι λογιςμικό που μπορεί να _____________, 

_________________, ____________, ______________ και _____________ χωρίσ 

περιοριςμό. υγκεκριμζνα, περιλαμβάνει τισ εξισ ελευκερίεσ: 

 

Οι ελευκερίεσ ___ και ___ προχποκζτουν τθν πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτον ______ 

_________ του λογιςμικοφ.  

Σο ελεφκερο λογιςμικό δεν απαιτεί __________________________________, όμωσ ο 

δθμιουργόσ του διατθρεί όλα τα ______________ του.     5 μονάδες  
Β. 1. Σo Λογιςμικό υςτιματοσ διαχειρίηεται το______________ του υπολογιςτι, παρζχει 

ςτοιχειϊδθ _____________________προσ τον ______________ και αποτελεί τθ βάςθ πάνω 

ςτθν οποία _______________ και ________________ το Λογιςμικό ________________ 

περιλαμβάνει: 

2. Σο Λειτουργικό φςτθμα ι Λ (Operating System ι OS) αποτελεί το ____________ του 

υπολογιςτι που είναι υπεφκυνο για τθ _____________ και τον _____________ των 

εργαςιϊν, κακϊσ και τθν κατανομι των διακζςιμων ________, όπωσ είναι π.χ. θ 

__________ και ο χρόνοσ εκτζλεςθσ ςτθν ______.     5 μονάδες 

3. Σο πιο ςθμαντικό μζροσ του Λ, που εκτελεί όλεσ τισ παραπάνω λειτουργίεσ, ονομάηεται 

___________ (__________). 

Σι είναι ο φλοιόσ? ε ποιεσ μορφζσ τον ςυναντάμε? 

5 μονάδες  
4. Μποροφμε να κατθγοριοποιιςουμε τα Λ ςε: 

  

  

  

  

5 μονάδες  
 



ΘΕΜΑ 3Ο  

Α. Ζςτω ότι θ γάτα είναι ςτο κζντρο του ςκθνικοφ και κοιτάει προσ τα δεξιά. Σι κα 

ςχεδιαςτεί αν εκτελεςτεί το ςενάριο Α?  

             Σενάριο Α   Σενάριο Β 

     

Β. Μπορείτε να φανταςτείτε το ςχιμα του ςεναρίου Β και να ςυμπλθρϊςετε τα 
κενά;  
Γ. Μπορείτε να φανταςτείτε άλλο ζνα ςχιμα? Ποιεσ οι εντολζσ του; (ςενάριο Γ) 

25 μονάδες  

ΘΕΜΑ 4Ο  

Ζςτω ότι ςτο scratch ζχετε ειςάγει τθ Μορφι1 (κάβουρασ με αρχικι κζςθ χ=-100, 
ψ=-100), τθ μορφι2 (κοχφλι) και τθ μορφι3 (μπλε μπουρμπουλίκρα με αρχικι κζςθ 
χ=0, ψ=0). Ο άξονασ χ ζχει εφροσ από -250 ζωσ 250 ενϊ ο ψ από -180 ζωσ 180. 
Α. Δϊςτε τισ κατάλλθλεσ εντολζσ ϊςτε ο κάβουρασ να πθγαίνει δεξιά αριςτερά 
Β. Δϊςτε τισ κατάλλθκεσ εντολζσ ϊςτε θ μπουρμπουλίκρα να ανεβαίνει ςτθν 
επιφάνεια και να εμφανίηεται ξανά ςτθν αρχικι τθσ κζςθ επαναλαμβανόμενα 

25 μονάδες  

 

 

 

 

 

 


