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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ 

(γ ια  µελέτη και  εξο ικε ίωση µε τα θέµατα εξέτασης) 
 
 

 Στον πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης ανήκει: 

 α. η νοµαρχία. 

► β. ο δήµος. 

 γ. η περιφέρεια. 

 δ. η υπερνοµαρχία. 
 

 

Κατατάξτε µε χρονολογική σειρά τα γεγονότα (Α-∆) ξεκινώντας από το παλαιότερο: 

Α. Πτώση του τείχους του Βερολίνου            Γ. Απονοµή του Νόµπελ Λογοτεχνίας στον Οδυσσέα Ελύτη    

Β. Προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ    ∆. Τροµοκρατική επίθεση στους ∆ίδυµους Πύργους (Ν. Υόρκη) 

 α. Β – Γ – ∆ – Α 

► β. Γ – Β – Α – ∆ 

 γ. Α – Β – Γ – ∆ 

 δ. Α – Γ – Β – ∆ 
 

 Συµπληρώστε µε την κατάλληλη φράση το κενό της πρότασης: «Η ταινία έτυχε ..................... από το κοινό». 

 α. ενθουσιώδη υποδοχή 

► β. ενθουσιώδους υποδοχής 

 γ. ενθουσιώδης υποδοχή 

 δ. ενθουσιώδη υποδοχής 
 
 

Οι επόµενες δύο ερωτήσεις αναφέρονται στο παρακάτω κείµενο. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση µε βάση τις 

πληροφορίες που παρέχει το κείµενο και τα λογικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από όσα αναφέρει, 

χωρίς να λάβετε υπόψη σας προσωπικές γνώµες ή απόψεις τρίτων που δεν εκφράζονται σε αυτό. 

ΚΕΙΜΕΝΟ: «Το ποσοστό των γυναικών που θεωρεί τη δουλειά στο ∆ηµόσιο ως την καλύτερη επιλογή εργασίας 

είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό των ανδρών (19,4% έναντι 3,3%), ενώ ένα λίγο µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών 

έναντι των ανδρών προτιµά µια δουλειά µε καλές συνθήκες εργασίας (17% έναντι 13,3%). Μικρότερα είναι τα 

ποσοστά των γυναικών έναντι αυτών των ανδρών που θα προτιµούσαν µια καλά αµειβόµενη εργασία, µια 

εργασία µε ενδιαφέρον αντικείµενο ή µια εργασία µε προοπτικές εξέλιξης». 

 

Αξιολογήστε το περιεχόµενο των προτάσεων (Α-Β) σε σχέση µε όσα αναφέρει το κείµενο: 

Α. Το 80,6% των γυναικών θεωρεί τη δουλειά στον ιδιωτικό τοµέα ως την καλύτερη επιλογή εργασίας. 

Β. Λιγότερο από το 19,4% των ανδρών προτιµά µια δουλειά µε καλές συνθήκες εργασίας. 

 α. Α: λάθος    & Β: σωστό 

 β. Α: σωστό    & Β: λάθος 

► γ. Α: δεν προκύπτει από το κείµενο & Β: σωστό 

 δ. Α: σωστό    & Β: δεν προκύπτει από το κείµενο 
 

 

Ποια από τα συµπεράσµατα (Α-Β) είναι εσφαλµένα ή αυθαίρετα µε βάση το κείµενο; 

Α. Πιο λίγες γυναίκες απ’ ό,τι άνδρες θα επέλεγαν δουλειά µε βάση τις αποδοχές που τους προσφέρει. 

Β. Μια εργασία µε προοπτικές εξέλιξης συγκινεί περισσότερο τους άνδρες παρά τις γυναίκες. 

 α. Κανένα. 

► β. Μόνο το Α. 

 γ. Μόνο το Β. 

 δ. Και το Α και το Β. 
 

 Ένα ρολόι χτυπάει κάθε 15 λεπτά. Εάν ακούστηκε στις 12:40, πότε αναµένεται να χτυπήσει; 

 α. Στις 16:05 

 β. Στις 17:30 

 γ. Στις 19:15 

► δ. Στις 20:10 
 

 Η Ελένη δουλεύει πιο πολύ από τον Πέτρο. Η Μαρία δουλεύει πιο λίγο από τον Πέτρο. Εποµένως: 

 α. η Ελένη δουλεύει πιο λίγο από τη Μαρία. 

► β. η Ελένη δουλεύει πιο πολύ από τη Μαρία. 

 γ. η Ελένη δουλεύει εξίσου µε τη Μαρία. 

 δ. δεν µπορεί να προσδιοριστεί το πόσο δουλεύει η Ελένη σε σχέση µε το πόσο δουλεύει η Μαρία. 
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Οι επόµενες δύο ερωτήσεις αναφέρονται στο παρακάτω ΣΕΝΑΡΙΟ. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση µε βάση τα 

δεδοµένα του σεναρίου σε συνδυασµό µε όσα αναφέρονται στις επιµέρους εκφωνήσεις των σχετικών ερωτήσεων. 

Κάθε ερώτηση πρέπει να απαντηθεί ανεξάρτητα από την άλλη. 

ΣΕΝΑΡΙΟ: Τέσσερις γυναίκες (Α, Β, Γ και ∆) σε ένα κατάστηµα πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά ένα από τα 4 

διαθέσιµα καπέλα (ένα µαύρο, ένα κόκκινο, ένα πράσινο και ένα ροζ) µε τους παρακάτω περιορισµούς: 

● η Α δεν µπορεί να επιλέξει ούτε το µαύρο ούτε το πράσινο ● η Γ πρέπει να επιλέξει ή το µαύρο ή το ροζ 

● η Β δεν µπορεί να επιλέξει ούτε το κόκκινο ούτε το ροζ ● η ∆ πρέπει να επιλέξει ή το πράσινο ή το κόκκινο 

 
 Αν η Γ επιλέξει το ροζ, ποια πρέπει να επιλέξει το µαύρο; 

 α. Η Α. 

► β. Η Β. 

 γ. Η Γ. 

 δ. Η ∆. 
 

 Αν η ∆ επιλέξει το πράσινο, ποιο καπέλο πρέπει να επιλέξει η Α; 

► α. Το κόκκινο. 

 β. Το πράσινο. 

 γ. Το ροζ. 

 δ. Το µαύρο. 
 

 
Σε 100 γραµµάρια αλεύρι που περιέχει 20% πίτουρα προστίθενται 50 γραµµάρια αλεύρι που περιέχει 10% 

πίτουρα. Στο αλεύρι που θα προκύψει τα πίτουρα αποτελούν το/τα:  

 α. ένα δέκατο (1/10). 

 β. τρία εικοστά (3/20). 

► γ. ένα έκτο (1/6). 

 δ. ένα πέµπτο (1/5). 
 

 

Η επόµενη ερώτηση αναφέρεται στο παρακάτω ιστόγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από τη µελέτη του ιστογράµµατος προκύπτει ότι: 

 α. Η πληρότητα του ξενοδοχείου ήταν µεγαλύτερη το Σεπτέµβριο του 2007 σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2006. 

 β. Σε κανένα από τα δύο έτη η µέση ετήσια πληρότητα του ξενοδοχείου δεν υπερέβη το 40%. 

 γ. Ο αριθµός των διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο ήταν µεγαλύτερος το 2007 σε σχέση µε το 2006. 

► δ. Οι διανυκτερεύσεις του Αυγούστου ήταν περισσότερες το 2006 σε σχέση µε το 2007. 
 

 Ποια η περίµετρος του διπλανού ορθογωνίου;  

 α. 14  

 β. 24 

► γ. 28 

 δ. 32 
 

 Ποιο από τα σχήµατα (Α-∆) µπορεί να συµπληρώσει το Χ ώστε να σχηµατιστεί ένα πλήρες τρίγωνο; 

 α. Το Α.  

► β. Το Β.  

 γ. Το Γ.  

 δ. Το ∆.  
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*  Η ξενοδοχειακή µονάδα λειτουργεί 12 µήνες το χρόνο µε τον ίδιο αριθµό διαθέσιµων κλινών.
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