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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1.

Πριν αρχίσετε τη δακτυλογράφηση των θεμάτων, διαβάστε με προσοχή τις ειδικές
οδηγίες που δίνονται στο επάνω μέρος της κάθε σελίδας του δοκιμίου.

2.

Εκτός και αν σας δοθούν διαφορετικές οδηγίες ή το απαιτούν οι κανόνες της
Δακτυλογραφίας:
•

Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσετε να είναι η Courier New και το
μέγεθος γραμμάτων (Font) να είναι 11 ή 12.

•

Στη δακτυλογράφηση επιστολών, να αφήνετε κενό χώρο 5 εκ. για τη θέση της
έντυπης επικεφαλίδας

•

Η διάταξη της επιστολής μπορεί να είναι σύγχρονη, κλασική ή ημικλασική.

3. Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με
τον
επεξεργαστή κειμένου ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, αναφέρετέ το αμέσως και
αθόρυβα στον επιτηρητή.
_______________________________________________________________________
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για να εξασφαλίσετε επιτυχία στην εξέταση αυτή, πρέπει στο Μέρος Α΄ να μην υπερβείτε
τα οκτώ λάθη, και στο Μέρος Β΄ να πάρετε τουλάχιστον 60 βαθμούς (από τους εκατό).
Για επιτυχία με διάκριση, τα λάθη στο Μέρος Α΄ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία και οι
βαθμοί του Μέρους Β΄ να είναι τουλάχιστον 80.
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Μ Ε Ρ Ο Σ Α΄
Το παρακάτω κείμενο αποτελείται από περίπου 250 μέσες λέξεις (1.250 χτυπήματα)
και υπολογίζεται να τελειώσει σε 10 λεπτά. Άσχετα όμως με το χρόνο που θα σας
πάρει, να το δακτυλογραφήσετε ως το τέλος. Το διάστημα μεταξύ των γραμμών να
είναι ενάμισι, και το πλάτος περιθωρίων 2,5 εκ. το καθένα.

Οι περισσότεροι ξένοι έρχονται στην Κύπρο για ανάπαυση και ψυχαγωγία.
Συνήθως καταλύουν σ΄ ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο και περνούν τις
περισσότερες ώρες τους στην πιο κοντινή παραλία ή στην πισίνα του ξενοδοχείου
τους. Κολυμπούν, ασχολούνται με θαλάσσια σπορ και ξαπλώνουν στην πλαζ
πολλές ώρες, για να πάρουν χρώμα. Τα βράδια τα περνούν στις δισκοθήκες, στις
ταβέρνες, στις μπιραρίες και στις καφετερίες ή σε διάφορες διασκεδάσεις που
προσφέρει το ξενοδοχείο.
Όμως, όπως είναι φυσικό, οι περισσότεροι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και τα
αξιοθέατα της χώρας μας – αρχαιολογικούς χώρους, παλιές βυζαντινές εκκλησίες,
μοναστήρια και τοποθεσίες που ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους. Πολλοί
συμμετέχουν σε ομαδικές εκδρομές, που μπορεί να περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμά τους ή να είναι προαιρετικές. Άλλοι ενοικιάζουν αυτοκίνητα και
κάνουν εκδρομές μόνοι τους, με οδηγό ένα τουριστικό χάρτη.
Εδώ θα αναφερθούμε στους κυριότερους χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος που
μπορεί να επισκεφθεί κανείς στην Κύπρο, ταξινομώντας τους κατά επαρχία. Για
λόγους τιμής, μνήμης, αγάπης και νοσταλγίας, θα αναφερθούμε πρώτα στα
μνημεία και στα άλλα αξιοθέατα που βρίσκονται στο κατεχόμενο μέρος της
πατρίδας μας, τα οποία δυστυχώς οι νεότεροι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν.

