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ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ
Η ζπλερήο ελεκέξσζε γηα πξόιεςε θαξδηαθώλ λνζεκάησλ, αιιά
ηαπηόρξνλα θαη ε σξαία εκθάληζε ζηηο παξαιίεο, ζα θάλεη ίζσο
πνιινύο, πνπ κέρξη ζήκεξα αλέβαιιαλ ηελ πξνζπάζεηα λα ράζνπλ
ηα πεξηηηά ηνπο θηιά, λα πάξνπλ ηελ απόθαζε θαη λα
πξνζπαζήζνπλ λα αθνινπζήζνπλ, ζηαζεξά, έλα πξόγξακκα πνπ ζα
ηνπο βνεζήζεη λα θέξνπλ ηειηθά ην επηζπκεηό απνηέιεζκα – λα
απαιιαγνύλ από ηα πεξηηηά θηιά πνπ έρνπλ.
Αξρηθά ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηε ζσζηή πξνζέγγηζε πνπ ζα
ρξεζηκνπνηείηαη ζην πώο ζα νξίζεη θάπνηνο πόζν πεξηηηό βάξνο
έρεη: Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνζηνύ ιίπνπο πνπ έρεη έλα άηνκν
ζε ζύγθξηζε κε ην πνζνζηό πνπ ζα ζεσξείηαη απνδεθηό είλαη ν
πην ζσζηόο ηξόπνο λα ππνινγίζεη ην άηνκν πόζα πεξηηηά «θηιά»
έρεη. Σ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, γίλεηαη κηα κέηξεζε ηνπ
πνζνζηνύ ηνπ ιίπνπο ελόο νξγαληζκνύ θαη ππνινγηζκόο ησλ θηιώλ
ιίπνπο πνπ έρεη, γίλεηαη ζύγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο
αξηζκνύο πνπ πξέπεη λα έρεη θαη έηζη θαζνξίδεηαη πνηνο ζα
είλαη ν ζηόρνο ηνπ.
Με ηε κέηξεζε ηνπ ιίπνπο κπνξεί επίζεο λα δηαπηζηώζεη θάπνηνο
θαηά πόζν κε ηε δίαηηα πνπ αθνινπζεί, πάληα θαηόπηλ ζπκβνπιήο
δηαηηνιόγνπ, κεηώλεηαη ην ιίπνο ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ όπσο ζα
’πξεπε λα ζπκβαίλεη ή αλ ράλνληαη πγξά ή θζείξνληαη νη ηζηνί
ηνπ ζώκαηόο ηνπ.
Η ιηπνκέηξεζε κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Η πην
παιηά κέζνδνο πνπ εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα ζε
πεηξάκαηα είλαη ε ππνβξύρηα κέηξεζε. Σύκθσλα ινηπόλ, κε ηε
κέζνδν απηή ην άηνκν ηνπ νπνίνπ ην ιίπνο ζα κεηξεζεί βπζίδεηαη
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα λεξνύ. Με ηηο κεηξήζεηο πνπ
γίλνληαη θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, κε ζρεηηθέο εμηζώζεηο,
ππνινγίδεηαη ην πόζν ιίπνο έρεη ην ζώκα ηνπ. Μηα άιιε κέζνδνο
είλαη εθείλε κε ηνπο κεηξεηέο ρεξηνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
κέηξεζε ηνπ ιίπνπο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζώκαηνο. Οη ρεηξηζηέο,
κε ηελ εηδηθόηεηα πνπ έρνπλ, κεηά από επεμεξγαζία ησλ αξηζκώλ
απηώλ ππνινγίδνπλ ην πνζνζηό ιίπνπο ζην ζώκα. Τα απνηειέζκαηα
ηεο κεζόδνπ απηήο εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ ηθαλόηεηα
ηνπ ρεηξηζηή λα κεηξά ζηαζεξά ζην ίδην ζεκείν.
(Μονάδες 25)
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ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο θαιόο θαπεηάληνο δε λνηάδεηαη γηα ηηο ζύειιεο.

Γελ κπνξεί

λα ηηο εκπνδίζεη, θη έηζη ηηο παίξλεη ζαλ θάηη αλαπόθεπθην.
Δθείλν γηα ην νπνίν θξνληίδεη είλαη κήπσο ππάξρεη θακηά
αλσκαιία ζηηο κεραλέο ή ζην πεδάιην.
Όζν ην πινίν ηνπ είλαη γεξό θαη ηαμηδεύεη θαιά, δε ζθνηίδεηαη
νύηε γηα ηνπο αλέκνπο νύηε γηα ηα θύκαηα.
ζεκείν ζην πινίν ηνπ ηνλ αλεζπρεί.

Αιιά έλα αδύλαην

Γε ζέιεη λα αληηκεησπίζεη

κηα θαηαηγίδα κε ειαηησκαηηθό πινίν.
Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα θάζε εξγαζία.

Ο θίλδπλνο γη’ απηήλ

πξνέξρεηαη από κέζα θαη όρη από έμσ.

Όηαλ ε ζύειια ηεο

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαηαζηξέθεη κία εξγαζία, ην λαπάγην
νθείιεηαη ζε αδπλακία εζσηεξηθή.

Κάζε Γεληθόο Γηεπζπληήο ζα

έθαλε θαιά λα μνδεύεη ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ηνπ ρξόλνπ ηνπ
δπλακώλνληαο ηα αδύλαηα ζεκεία ηεο νξγάλσζήο ηνπ.
Γε ρξεηάδεηαη λα μνδέςεη πνιύ ρξόλν γηα ηνπο ηθαλνύο
ζπλεξγάηεο ηνπ.

Μπνξεί λα ηνπο πεη έλα ιόγν επαηλεηηθό θαη λα

ηνπο αθήζεη λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο.

Αιιά ρξεηάδεηαη πνιύ

ρξόλν γηα ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηα ηκήκαηα πνπ δελ ηνλ
παξαθνινπζνύλ.

Έρεη πξνζσπηθό πνπ δελ είλαη αξθεηά ηθαλό;

Πξέπεη λα ην εθπαηδεύζεη θαη λα ην ελζαξξύλεη.
απεξραησκέλα κεραλήκαηα;

Έρεη

Κάζε απεξραησκέλν κεράλεκα είλαη έλα

αδύλαην ζεκείν.
Αλ είλαη έκπνξνο, ίζσο έρεη κηα βηηξίλα πνπ δελ είλαη ηεο
κόδαο.

Αλ είλαη βηνκήραλνο, κπνξεί λα έρεη έλα αθαηάιιειν

θηίξην γεκάην ζθάιεο θαη κηθξά δσκάηηα.
(Μονάδες 25)
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ΘΕΜΑ ΣΡΙΣΟ
ΑΠ/ΑΑ/11-05
4 Ινπλίνπ 2014
Κύξην Α. Αλδξένπ
Μνπζώλ 9
6084 ΠΑΦΟ
Αγαπεηέ θ Αλδξένπ
Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ επηζηνιή ζαο κε εκεξνκελία (ζπκπιήξσζε).
Τηο απαληήζεηο καο ζηηο απνξίεο πνπ ζεκεηώλεηε, ζα ηηο βξείηε
ζηνλ θαηάινγν ηνλ νπνίν ζα ζαο ηαρπδξνκήζνπκε κόιηο καο
παξαδνζεί από ην ηππνγξαθείν, ειπίδνπκε ζε ηξεηο-ηέζζεξηο κέξεο.
Θα ζέιακε λα επηζύξνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην Τκήκα ησλ Παηρληδηώλ,
πνπ μεθηλά ζηε ζειίδα 15 ηνπ θαηαιόγνπ. Οη ζρεδηαζηέο καο έρνπλ
εηζαγάγεη κία εληειώο λέα θαη επαλαζηαηηθή γξακκή, πνπ
πηζηεύνπκε ζα εληππσζηάζεη ηνπο πειάηεο καο, παιηνύο θαη λένπο.
Δίκαζηε επηπρείο, γηαηί πεηύρακε λα θξαηήζνπκε ηηο ηηκέο όισλ ησλ
εηδώλ καο ζην πεξζηλό ηνπο επίπεδν. Τν θαηαθέξακε απηό ράξε ζηηο
ζεκαληηθέο βειηηώζεηο πνπ έρνπκε επηθέξεη, ζην Δξγνζηάζην. Με ηηο
ηεξάζηηεο επελδύζεηο πνπ εμαθνινπζνύκε λα θάλνπκε, αηζηνδνμνύκε
πσο ζα ζπλερίζνπκε ηελ ηάζε απηή, ηνπιάρηζην γηα ηα πξνζερή ηξία
ρξόληα.
Με πνιιή εθηίκεζε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΙΧΝΙΓΙΩΝ ΛΤΓ

Α. Μαθξπγηάλλεο
Γηεπζπληήο

(Μονάδες 25)
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ΘΕΜΑ ΣΕΣΑΡΣΟ
ΥΟΛΕΙΑ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
2012 – 2013
Α/Α

ΥΟΛΕ

Επαρτία Λεσκωζίας
1. Α' Τερληθή Σρνιή
Λεπθσζίαο
2. Δζπεξηλή Τερληθή
Σρνιή Λεπθσζίαο
3. Β' Τερληθή Σρνιή
Λεπθσζίαο
4. Τερληθή Σρνιή
Μαθάξηνο Γ'
Λεπθσζίαο
Επαρτία Λεμεζού
1. Α' Τερληθή Σρνιή
Λεκεζνύ
2. Δζπεξηλή Τερληθή
Σρνιή Λεκεζνύ
3. Β' Τερληθή Σρνιή
Λεκεζνύ
4. Γ' Τερληθή Σρνιή
Λεκεζνύ
5. Απεήηεην Γπκλάζην
Αγξνύ
Επαρτία Λάρνακας
1. Τερληθή Σρνιή
Λάξλαθαο
2 Τερληθή Σρνιή
Αγίνπ Λαδάξνπ
Επαρτία Αμμοτώζηοσ
1. Τερληθή Σρνιή
Παξαιηκλίνπ
2. Τερληθή θαη
Γεσξγηθή Σρνιή
Απγόξνπ
Επαρτία Πάθοσ
1. Τερληθή Σρνιή
Πάθνπ
2. Τερληθή Σρνιή
Πόιεο Χξπζνρνύο
ύνολο
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Πηγή: Τποσργείο Παιδείας και Πολιηιζμού – Εηήζια Έκθεζη 2013
(Μονάδες 25)
(ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100)
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