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ΟΔΗΓΙΕ

1. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 4 (ηέζζεξα) ζέκαηα θαη ην θάζε ζέκα
βαζκνινγείηαη κε 25 κνλάδεο.
2. Να δαθηπινγξαθήζεηε ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη ηα ηέζζεπα θέμαηα,
ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα MS WORD.
3. Να δηαβάζεηε κε πξνζνρή ηηο εηδηθέο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο
θάζε ζειίδαο ηνπ δνθηκίνπ.
4. Να ρξεζηκνπνηήζεηε γηα όια ηα ζέκαηα ηε γξακκαηνζεηξά Courier New 12 (Font
Size). Να ρξεζηκνπνηεζεί απιζηεπή ζηοίσιζη για όλα ηα θέμαηα, εκηόρ από
εκείνα πος οι οδηγίερ είναι διαθοπεηικέρ.
5. ε καμιά πεπίπηυζη δεν ππέπει να γπάτεηε ηο όνομα ή ηον απιθμό
ςποτηθίος ζαρ, ζηο κείμενο ηυν αζκήζεών ζαρ.
6. Οη επηηεξεηέο ζα δώζνπλ δύν δηζθέηεο ζηνλ θάζε εμεηαδόκελν. Σελ πξώηε δηζθέηα
λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ην ζέκα ηεο ηαρύηεηαο θαη ηε δεύηεξε γηα ηα ππόινηπα
ηξία ζέκαηα. ηελ εηηθέηα θάζε δηζθέηηαο λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ππνςεθίνπ ζαο
(από ην αηνκηθό ζαο δειηίν) θαη λα ηηο αξηζκήζεηε κε έλδεημε 1 θαη 2 αληίζηνηρα.
7. Σν Πξώην Θέκα είλαη άζθεζε ηαρύηεηαο θαη έρεη δηάξθεηα 10 ιεπηά. Να
δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν κε ην MS WORD θαη λα ην θπιάμεηε (Save as…, 3.5
Floppy A:), ζηελ ππώηη διζκέηα ζαο, γξάθνληαο ζην File Name ηνλ αξηζκό
ππνςεθίνπ (από ην αηνκηθό ζαο δειηίν). Με ηε ιήμε ηνπ δεθάιεπηνπ λα
ζηακαηήζεηε λα γξάθεηε θαη λα θπιάμεηε ηελ εξγαζία ζαο. Οη επηηεξεηέο ζα
αλαιάβνπλ λα εθηππώζνπλ ηελ άζθεζή ζαο θαη ζα ζαο ηελ παξαδώζνπλ ζην
ζξαλίν ζαο.
8. ηε ζπλέρεηα, ζηε δεύηεπη διζκέηα πνπ ζα ζαο δνζεί, λα δεκηνπξγήζεηε ηξία (3)
λέα αξρεία κε ην MS WORD, κε νλνκαζίεο “θέμα ένα” “θέμα δύο” και “θέμα
ηπία” ζηα νπνία ζα θπιάμεηε ηα αληίζηνηρα ζέκαηα (Save as…, 3.5 Floppy A:).
9. Επηβάιιεηαη λα γίλεηαη θύιαμε (Save) ησλ ζεκάησλ γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα.
10. Όηαλ ηειεηώζεηε θαη ην δεύηεξν κέξνο κε ηα ηξία ζέκαηα, παξακέλνληαο ζηε ζέζε
ζαο, λα ελεκεξώζεηε αζόξπβα ηνπο επηηεξεηέο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
εθηύπσζε ησλ απαληήζεσλ ζαο.
Αθνινύζσο ζηελ παξνπζία ζαο, νη επηηεξεηέο ζα ζπλδέζνπλ ζηελ θαξηέια ζαο
όιεο ηηο ζειίδεο κε ηηο απαληήζεηο ζαο θαη ζα θαιύςνπλ ηα ζηνηρεία ζαο.
11. Καη νη δύν δηζθέηεο λα παξαδνζνύλ ζηνπο επηηεξεηέο.

Αν καηά ηη διάπκεια ηηρ εξέηαζηρ δημιοςπγηθεί οποιοδήποηε ππόβλημα με ηον
επεξεπγαζηή κειμένος (ππόγπαμμα MS WORD) ή ηον ηλεκηπονικό ςπολογιζηή
ζαρ, να ηο αναθέπεηε αμέζυρ ζηοςρ επιηηπηηέρ.
2

ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ
ΣΑΥΤΣΗΣΑ: Υξόλνο 10 ιεπηά
Να δαθηπινγξαθήζεηε κόλν ην θείκελν, όρη ηνπο αξηζκνύο ζηα δεμηά.
Να αθήζεηε αξηζηεξό θαη δεμί πεξηζώξην 2,5 εθ. Η δηόξζσζε ιαζώλ
επηηξέπεηαη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δαθηπινγξάθεζεο θαη
όρη κεηά ηε ιήμε ησλ δέθα ιεπηώλ. Σν δηάζηεκα κεηαμύ ησλ γξακκώλ
λα είλαη κνλό.
(Μνλάδεο 25)
_________________________________________________________________________
Δίλαη πηα ζίγνπξν πσο ν 21νο αηώλαο είλαη ν αηώλαο ησλ πνιιώλ θαη
πνηθίισλ πξνβιεκάησλ πνπ καζηίδνπλ ηελ αλζξσπόηεηα. Έλα πνιύ
ζνβαξό πξόβιεκα πνπ βαζαλίδεη ηε ζεκεξηλή θπξίσο λενιαία, είλαη ηα
λαξθσηηθά, πνπ ε πνιιαπιή ρξήζε ηνπο από ηελ θαιύηεξε θαη
ρξεζηκόηεξε κεξίδα ηεο αλζξσπόηεηαο – ηνπο λένπο – πνπ ζα
απνηειέζεη ηνπο απξηαλνύο πνιίηεο, έρεη θαηαληήζεη έλα από ηα
ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηηο θπβεξλήζεηο όινπ ηνπ
θόζκνπ, αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ Οξγαληζκό ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ.
Δηδηθά γηα ηνλ ηόπν καο, πνπ δπζηπρώο, αληηκεησπίδνπκε ζνβαξόηαην
εζληθό πξόβιεκα θαη πνπ ε παηξίδα καο ρξεηάδεηαη θαη ηνλ ηειεπηαίν
πνιίηε, ε ρξήζε ησλ λαξθσηηθώλ, εηδηθά από ηνπο λένπο ηνπο νπνίνπο
έρεη ηόζε αλάγθε ε παηξίδα καο, γίλεηαη πηα εζληθό πξόβιεκα,
θνηλσληθό, αιιά θαη πξόβιεκα επηβίσζεο.
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Ναξθσηηθά, ελλννύκε ηηο δηάθνξεο θπζηθέο ή ηερληθέο νπζίεο πνπ
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιάδνπλ ηελ όιε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ θαη
λα ην νδεγνύλ ζηελ θαηαζηξνθή ή αθόκε θαη ζην ζάλαην. Σν πξόβιεκα
ησλ λαξθσηηθώλ, δελ είλαη θάηη ζύγρξνλν. Ο άλζξσπνο από ηα πνιύ
παιηά ρξόληα ρξεζηκνπνηνύζε ηα λαξθσηηθά γηα ζεξαπεπηηθνύο θπξίσο
ιόγνπο θαη ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε. ήκεξα, όκσο, ε ζνβαξόηεηα ηνπ
πξνβιήκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ε ρξήζε ησλ λαξθσηηθώλ έρεη
πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν παξά γηα ζεξαπεπηηθνύο
ιόγνπο γίλεηαη. Βαζηθή αηηία πνπ νδεγεί ζήκεξα ηε λενιαία καο ζηα
λαξθσηηθά είλαη ην ξεύκα ηεο επνρήο. Σν λα δνθηκάζεη θάπνηνο
ζήκεξα λαξθσηηθά ζεσξείηαη «καγθηά» θαη έμσ από «κηθξναζηηθέο
αληηιήςεηο». Οη λένη βηάδνληαη λα κηκεζνύλ, λα δνθηκάζνπλ γηα λα
πάξνπλ θη απηνί ίζσο ηα «έπαζια» από απηήλ ηε «κνληέξλα» πξάμε,
πνπ ηειηθά είλαη ε θαηαζηξνθή ρσξίο επηζηξνθή, είλαη ν ζάλαηνο.
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Μηα δεύηεξε αηηία κπνξεί λα ζεσξεζεί ην θελό πνπ δεκηνπξγεί ε
θνηλσλία καο ζηνπο λένπο. Σα θνηλσληθά θαη ςπρηθά θελά ζηα νπνία
νδεγεί ηε λενιαία ε ζεκεξηλή θνηλσλία. Απηή πνπ έρεη ζηεξήζεη ηνλ
άλζξσπν από αμίεο θαη ηδαληθά. Η θνηλσλία πνπ έθεξε ηελ πείλα θαη
ηελ αζιηόηεηα, πνπ κόιπλε ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη πνπ νδήγεζε ηνλ
άλζξσπν ζηε ζθιεξή εκπεηξία δύν παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Ο λένο έρεη
κείλεη ρσξίο πξόηππα θαη ηδαληθά. αλ κόλν θαηαθύγην βξίζθεη έηζη
ηα λαξθσηηθά, πνπ κε ηε θεπγαιέα εδνλή πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ,
πηζηεύεη πσο ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζ’ έλα θόζκν θαιύηεξν, ηέιεην θαη
άςνγν όπνπ ζα βξεη όζα ζηεξήζεθε από ηελ θνηλσλία πνπ δεη. Μηα
ηξίηε αηηία είλαη ε θζνξά ησλ εζηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζεζκώλ όπσο,
ην θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ, ε νηθνγέλεηα θαη ν γάκνο πνπ κέρξη ηώξα
ζπληεξνύζαλ ηνπο ιανύο θαη δηακόξθσλαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
αλζξώπνπ. Σα λαξθσηηθά έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζαλ ε επηδεκηθή
κάζηηγα ηεο αλζξσπόηεηαο. Οδεγνύλ ηνλ άλζξσπν, θπξίσο ηνπο λένπο,
ζε θάζε ινγήο αλσκαιίεο θαη ηάζεηο κεδεληζηηθέο, αλαηξέπνληαο έηζη
ηνπο αηώληνπο ζεζκνύο ηεο θνηλσλίαο.

1962
2035
2110
2185
2257
2331
2406
2469
2539
2609
2682
2754
2816
2882
2956
3030
3070

3

ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ
Να δαθηπινγξαθήζεηε ζε ηειηθή κνξθή ην παξαθάησ θείκελν κε
δηνξζώζεηο. Σα πεξηζώξηα δεμηά θαη αξηζηεξά λα είλαη 2,5 εθ.
ην θαζέλα θαη ην δηάζηεκα κεηαμύ ησλ γξακκώλ λα είλαη 1,5
(Line Spacing). Να ρξεζηκνπνηεζεί ε γξακκαηνζεηξά Courier New
κέγεζνο 12 (Font Size).
(Μνλάδεο 25)
___________________________________________________________________
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ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ
Να δαθηπινγξαθήζεηε ζε ηειηθή κνξθή ηελ πην θάησ επηζηνιή, ζε κνλό
δηάζηεκα γξακκώλ, κε ηε ζύγρξνλε κέζνδν, ρξεζηκνπνηώληαο ζεκεξηλή
εκεξνκελία θαη γξακκαηνζεηξά Courier New 12 (Font Size). Να
αθήζεηε 4 εθ. θελό ρώξν ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. Σν πιάηνο ησλ
πεξηζσξίσλ (αξηζηεξά θαη δεμηά) λα είλαη 2,5 εθ. ην θαζέλα.
(Μνλάδεο 25)
__________________________________________________________________
ΑΕ/Ρ/13-04, παξαιήπηεο ν θύξηνο Αλδξέαο Όκνξθνο, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 92, 3201
Λεκεζόο. Αγαπεηέ θ Όκνξθε, αλαθεξόκελνο ζηελ πξόζθαηε αίηεζή ζαο θαη ηε ρζεζηλή
ζπλέληεπμή ζαο, είκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο πξνζθέξσ ηε ζέζε ηνπ αληηπξνζώπνπ
καο ζηε Λεκεζό από ηελ 1ε Ινπιίνπ 2010. Οη όξνη ηεο πξόζιεςήο ζαο είλαη νη εμήο:
(Χρησιμοποιήστε σποπαραγράυοσς με αριθμούς - Numbered)
1. Δε ζα αληηπξνζσπεύεηε άιιε εηαηξεία εθηόο από ηε δηθή καο ρσξίο ηελ άδεηά καο. 2. Οη
ππεξεζίεο ζαο ζα κπνξνύλ λα ηεξκαηηζηνύλ κε πξνεηδνπνίεζε ελόο κελόο εθαηέξσζελ.
Ο αξρηθόο κηζζόο ζα είλαη €10.000 εηεζίσο, ζπλ ην εθάζηνηε ηζρύνλ ηηκαξηζκηθό επίδνκα,
ζπλ 2 ηνηο εθαηόλ πάλσ ζηηο πσιήζεηο ζαο. 3. Θα έρεηε απηνθίλεην ζηε δηάζεζή ζαο, ηόζν
γηα επαγγεικαηηθή όζν θαη γηα ηδησηηθή ρξήζε. 4. Οη αληηπξόζσπνί καο πξέπεη λα
παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξίεο ηεο εηαηξείαο θάζε Μάξηην θαη επηέκβξην. ¶ Θα
επραξηζηεζώ πνιύ αλ κνπ απνζηείιεηε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ηελ απνδνρή ηνπ
δηνξηζκνύ ζαο.
Με εθηίκεζε Εηαηξεία Εηζαγσγώλ «ΚΑΠΑ ΛΣΔ»
Α ηπιηαλνύ, Πξνζσπάξρεο
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ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ
Να δαθηπινγξαθήζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ζην κέζν ηεο ζειίδαο. Να
ρξεζηκνπνηήζεηε ηε γξακκαηνζεηξά Courier New, κέγεζνο 12 (Font
Size). Σν ύςνο ησλ γξακκώλ (Row Height) ηνπ πίλαθα λα είλαη 0,8 εθ.
(Μνλάδεο 25)
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΩΝ 100
__________________________________________________________________

Πίνακαρ Αγοπών καηά μήνα για ηα έηη 2007 – 2010 (ζε €)
ΜΗΝΑ

2007

2008

2009

2010

Ιαλνπάξηνο

35.220

37.230

37.740

44.670

Φεβξνπάξηνο

31.920

33.660

35.130

41.400

Μάξηηνο

25.950

29.220

29.760

36.540

Απξίιηνο

20.340

20.430

21.330

27.960

Μάηνο

16.860

16.560

16.230

17.580

Ινύληνο

12.330

14.160

13.860

14.730

Ινύιηνο

11.580

11.940

12.300

13.140

Αύγνπζηνο

10.860

10.890

11.010

12.510

επηέκβξηνο

15.630

19.140

19.740

25.890

Οθηώβξηνο

23.490

24.570

25.590

32.160

Ννέκβξηνο

27.630

31.020

32.220

41.970

Δεθέκβξηνο

37.890

44.310

45.540

55.410

269.700

293.130

300.450

363.960

ύνολο

Σ Δ Λ Ο 

6

