
Επαναληπτικό Δοκίμιο στο Microsoft Word 
Δίνεται το πιο κάτω κείμενο και ζητείτε να επιλύσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

Σημείωση: Το πιο κάτω κείμενο δίνεται και σε Ηλεκτρονική μορφή στο όνομα Test1document 

 
Ο καλός καθηγητής 

 
Πρότυπο Καθηγητή - Συνήθως λέγεται ότι ο καλός καθηγητής είναι αυτός που  προετοιμάζεται καθημερινά 

για το σχολείο, γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο που διδάσκει, μιλάει με καλό τρόπο στους μαθητές του, 

βοηθάει τους μαθητές του τόσο στα μαθήματα όσο και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο 

σχολείο. 

Παρέμβαση Καθηγητή - Πάραυτα, εάν ο καθηγητής πληροί όλα τα πιο πάνω αλλά τιμωρεί με αποβολή τον 

μαθητή όταν παρανομήσει τότε ο καθηγητής δεν θεωρείται πλέων καλός καθηγητής για τον μαθητή γιατί τον 

τιμώρησε δηλαδή έκανε «κακό» στον μαθητή. 

Δημοκρατικός Καθηγητής - Η δικαιολογία για τον καθηγητή είναι ότι ο μαθητής έκανε παράπτωμα και το 

παράπτωμα τιμωρείται γιατί θα ήτανε άδικο αν δεν τιμωρηθεί έναντι των υπολοίπων μαθητών.   

Δικαιολογία Μαθητή - Η συνηθισμένη δικαιολογία του μαθητή που παρανόμησε είναι ότι και οι άλλοι μαθητές 

κάνουν παρόμοια παραπτώματα και δεν τιμωρούνται τις περισσότερες φορές. 

Υπομονετικός Καθηγητής - Και όλα τα πιο πάνω διορθώνονται εάν ο καθηγητής είναι και υπομονετικός και 

ξέρει να συμβουλεύει με τρόπο τους μαθητές του ώστε να πειθαρχούν και να μην κάνουν παραπτώματα. 

 Αναγνώριση Καθηγητή - Όταν ο μαθητής αναγνωρίζει την αγάπη και την επιστημονική κατάρτιση του καθηγητή 

του, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να αγαπήσει το μάθημα του και να θέλει να γίνει σαν και αυτόν. 
 

 

1. Να κεντράρετε τον τίτλο, να τον υπογραμμίσετε και να τον εμφανίσετε με έντονη και πλάγια γραφή. 

2. Να αποθηκεύσετε το ίδιο όνομα του κειμένου σύμφωνα με τους πιο κάτω τύπους : 

… σαν αρχείο απλού κειμένου  (Plain Text) (.txt)   

… σαν εμπλουτισμένο αρχείο  (Rich Text Format) (.rtf)   

… σαν πρότυπο αρχείο  (Word Template) (.dotx) 

… σαν αρχείο της εφαρμογής Acrobat (PDF) (.pdf)  

                   … σε μία πιο παλιά έκδοση της εφαρμογής όπως το Word 97- 2003. 

 

3. Να κλείσετε τώρα όλα τα αρχεία εκτός από το αρχείο test1document.DocX 

4. Να μεταφερθείτε από την Προβολή Διάταξης Εκτύπωσης (Print Layout) στην Πρόχειρη Προβολή  

                 (Draft). 

5. Να αλλάξετε τον συντελεστή προβολής (Zoom) της σελίδας, πρώτα σε 150% και μετά σε 40%. 

6. Να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο όνομα test2document.DocX για τις αλλαγές που θα κάνετε  

                σύμφωνα με τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

7. Να εμφανίσετε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες του κειμένου. 

8. Να εμφανίσετε το σύμβολο © μπροστά από τον τίτλο του κειμένου. 

9. Να αντικαταστήσετε την λέξη Συνήθως με την λέξη Συνηθίζεται να χρησιμοποιώντας την εντολή  

                Replace. 

10. Να επιλέξετε και να αλλάξετε τη γραμματοσειρά της 1ης παραγράφου (δηλ μετά τον τίτλο) σε Comic  

                Sans MS. 

11. Να αλλάξετε και τη γραμματοσειρά του υπόλοιπου κειμένου σε Garamond. 

12. Να πληκτρολογήσετε στο τέλος του κειμένου το ονοματεπώνυμό σας, το τμήμα σας και να του  



                εφαρμόσετε διπλή υπογράμμιση με κόκκινο χρώμα υπογράμμισης. 

13. Να επιλέξετε την 1η παράγραφο (τίτλος) και να της αλλάξετε το μέγεθος γραμμάτων του σε 14  

                στιγμές και με χρώμα γραμμάτων κόκκινο. 

14. Να αντιγράψετε την μορφοποίηση του τίτλου Πρότυπο Καθηγητή, στις φράσεις  Παρέμβαση  

                Καθηγητή, Δημοκρατικός Καθηγητής, Δικαιολογία Μαθητή και Υπομονετικός Καθηγητής. 

15. Να αλλάξετε το στυλ του τίτλου σε Title. 

16. Ο αριθμός του τμήματος σας γίνει Subscript. 

17. Να μετατρέψετε αυτόματα σε κεφαλαία γράμματα μόνο το ονοματεπώνυμο σας. 

18. Να αραιώσετε όλες τις παραγράφους πριν/μετά από κάθε παράγραφο σε διάστημα κενού 18  

                στιγμών. 

19. Να πλαισιώσετε με διπλή γραμμή περιγράμματος την παράγραφο Υπομονετικός Καθηγητής με μπλε  

                χρώμα και με κίτρινο Φόντο.  

20. Να αριθμήσετε ξεκινώντας μαρκάρισμα από την παράγραφο Πρότυπο Καθηγητή μέχρι το τέλος της  

                τελευταίας παραγράφου εκτός του ονοματεπώνυμού σας. 

21. Δημιουργήστε μη αυτόματη αλλαγή γραμμής μετά την φράση     τότε ο καθηγητής δεν θεωρείται  

                πλέων καλός καθηγητής για τον μαθητή γιατί τον τιμώρησε δηλαδή έκανε «κακό» στον μαθητή. 

22. Ενοποιήστε τις πιο κάτω παραγράφους : 

Δημοκρατικός Καθηγητής - Η δικαιολογία για τον καθηγητή είναι ότι ο μαθητής έκανε παράπτωμα και 

το παράπτωμα τιμωρείται γιατί θα ήτανε άδικο αν δεν τιμωρηθεί έναντι των υπολοίπων μαθητών.   

Δικαιολογία Μαθητή - Η συνηθισμένη δικαιολογία του μαθητή που παρανόμησε είναι ότι και οι άλλοι 

μαθητές κάνουν παρόμοια παραπτώματα και δεν τιμωρούνται τις περισσότερες φορές. 

23. Δημιουργήστε εσωτερικές εσοχές για τις παραγράφου του κειμένου σας όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Πρότυπο Καθηγητή - Συνήθως λέγεται ότι ο καλός καθηγητής είναι αυτός που  προετοιμάζεται καθημερινά 

για το σχολείο, γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο που διδάσκει, μιλάει με καλό τρόπο στους μαθητές 

του, βοηθάει τους μαθητές του τόσο στα μαθήματα όσο και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά στο σχολείο. 

Παρέμβαση Καθηγητή - Πάραυτα, εάν ο καθηγητής πληροί όλα τα πιο πάνω αλλά τιμωρεί με αποβολή τον 

μαθητή όταν παρανομήσει τότε ο καθηγητής δεν θεωρείται πλέων καλός καθηγητής για τον μαθητή 

γιατί τον τιμώρησε δηλαδή έκανε «κακό» στον μαθητή. 

Δημοκρατικός Καθηγητής - Η δικαιολογία για τον καθηγητή είναι ότι ο μαθητής έκανε παράπτωμα και το 

παράπτωμα τιμωρείται γιατί θα ήτανε άδικο αν δεν τιμωρηθεί έναντι των υπολοίπων μαθητών.   

Δικαιολογία Μαθητή - Η συνηθισμένη δικαιολογία του μαθητή που παρανόμησε είναι ότι και οι άλλοι 

μαθητές κάνουν παρόμοια παραπτώματα και δεν τιμωρούνται τις περισσότερες φορές. 

Υπομονετικός Καθηγητής - Και όλα τα πιο πάνω διορθώνονται εάν ο καθηγητής είναι και υπομονετικός και 

ξέρει να συμβουλεύει με τρόπο τους μαθητές του ώστε να πειθαρχούν και να μην κάνουν 

παραπτώματα. 

Αναγνώριση Καθηγητή - Όταν ο μαθητής αναγνωρίζει την αγάπη και την επιστημονική κατάρτιση του 

καθηγητή του, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να αγαπήσει το μάθημα του και να θέλει να γίνει 

σαν και αυτόν. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας με το όνομα ΕπαναληπτικήΑσκηση1 
και να το στον καθηγητή/καθηγήτριά σας μέσω email. 
 
Οικονομίδης Γιώργος : georgeeconom@hotmail.com 

Καμιναρίδου Χριστίνα: christinakam17@yahoo.gr 

 

-Καλή Δουλειά- 


