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αναδύεται επιλέξτε το ποσοστό της εστίασης που θέλετε, ώστε να εργάζεστε 

άνετα και να μην κουράζονται τα μάτια σας. Ανάλογα με την ανάλυση της 

οθόνης σας, μπορείτε να πλησιάσετε πιο κοντά, για να βλέπετε καλύτερα ή να 

απομακρυνθείτε, για να βλέπετε περισσότερα. Όταν πλησιάσετε πολύ κοντά, 

θα χρειαστεί να ολισθήσετε το έγγραφό σας οριζόντια, από την οριζόντια 

γραμμή ολίσθησης στο κάτω μέρος, για να δείτε το τμήμα που δε φαίνεται 

στην οθόνη σας. 

 

5. Ποιους κανόνες ακολουθεί η ονομασία των αρχείων; 

Για να βρίσκετε τα έγγραφά σας πιο εύκολα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

μεγάλα, περιγραφικά ονόματα. Η πλήρης διαδρομή προς το αρχείο, στην 

οποία συμπεριλαμβάνεται το γράμμα της μονάδας του δίσκου, η διαδρομή 

του φακέλου και το όνομα του αρχείου, μπορεί να περιέχει μέχρι και 255 

χαρακτήρες. To Word προσθέτει αυτόματα την επέκταση .doc σε όλα τα 

έγγραφα ή άλλες (.dot, .html, .rtf) επεκτάσεις ανάλογα με τον τύπο του 

αρχείου που αποθηκεύετε το έγγραφό σας. Για παράδειγμα, ο τύπος μορφή 

εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf), καθιστά το έγγραφο αναγνώσιμο από 

παλαιότερες εκδόσεις και άλλους επεξεργαστές κειμένου. 

 

6. Ποιος είναι ο βασικός φάκελος αποθήκευσης των αρχείων μου; 

Τα έγγραφά μου  

 

7. Αν επιλέξετε την εντολή Έξοδος, χωρίς να έχετε αποθηκεύσει το 

έγγραφό σας, το Word σας προειδοποιεί και σας δίνει την ευκαιρία 

να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει. [Σ ή Λ] 

Σωστό 

 

8. Εάν είστε σε προβολή διάταξης σελίδας, δε βλέπετε τα 

περιθώρια της σελίδας. [Σ ή Λ]. 

Σωστό 

ΔΕΙ
ΓΜΑ
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9. Από το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως μπορούμε να 

επιλέξουμε τη μονάδα αποθήκευσης και να δημιουργήσουμε ένα 

νέο φάκελο για να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας. [Σ ή Λ]. 

 Σωστό 

 

11. Η κατακόρυφη γραμμή που αναβοσβήνει στην περιοχή του 

κειμένου λέγεται __________. 

α. θέση χαρακτήρα, 

β. θέση πλήκτρου, 

γ. σημείο παρεμβολής, 

δ. δείκτης ποντικιού. 

γ. σημείο παρεμβολής, 

 

12. Ένα νέο έγγραφο μπορούμε να το δημιουργήσουμε από τα 

κουμπιά της γραμμής εργαλείων __________. 

α. μορφοποίησης, 

β. εικόνας, 

γ. βασικής, 

δ. σχεδίασης. 

γ. βασικής, 

 

13. Η εντολή για το κλείσιμο ενός εγγράφου βρίσκεται στο μενού 

_________.  

α. Αρχείο, 

β. Επεξεργασία, 

γ. Προβολή, 

ΔΕΙ
ΓΜΑ


