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10.Τι είναι ο σύνδεσμος (link) σε μια ιστοσελίδα; 

Σύνδεσμος είναι ένα αντικείμενο της ιστοσελίδα (κείμενο ή εικόνα) που μας 

παραπέμπει σε άλλη σελίδα της ίδιας ιστοσελίδας ή σε διαφορετική δικτυακή 

τοποθεσίας. 

  

11.Τι είναι η πύλη (portal); 

Πύλη (portal) εισόδου στο Web είναι μια σελίδα που έχει σχεδιαστεί για να 

ξεκινάμε την περιήγηση στο Διαδίκτυο. Συνήθως περιέχει ειδήσεις και 

θεματικούς καταλόγους με διευθύνσεις άλλων σελίδων. 

  

12.Για να επισκεφθώ την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου ______________. 

Στην περιοχή «Διεύθυνση» του φυλλομετρητή γράφω: http://www.pi-

schools.gr και μετά πατάω «Enter» ή επιλέγω με το ποντίκι το κουπί 

«Μετάβαση» 

  

13.Για να διαβάσω άρθρα της επικαιρότητας σε μια ηλεκτρονική 

εφημερίδα _____________ 

Πηγαίνω στην ιστοσελίδα της. Π.χ. για την Ελευθεροτυπία: http://www.enet.gr 

  

14.Πώς μπορώ να επανέλθω σε μια τοποθεσία που επισκέφθηκα 

την προηγούμενη εβδομάδα; 

Το κουμπί του Internet Explorer «Ιστορικό» μας εμφανίζει τις πιο πρόσφατες 

τοποθεσίες που επισκεφτήκαμε. 

  

15.Τι είναι η αρχική σελίδα; 

Είναι η πρώτη ιστοσελίδα που ανοίγει ο φυλλομετρητής όταν ξεκινάει τη 

λειτουργία του. 

  

ΔΕΙ
ΓΜΑ
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16.Πώς μπορώ να επιστρέψω στην ιστοσελίδα που έβλεπα λίγο 

νωρίτερα; 

Με το πλήκτρο «Πίσω».  

 

17.Μπορώ να αποθηκεύσω μια εικόνα που περιέχεται σε μια 

ιστοσελίδα σαν αρχείο στο δίσκο μου [Σ ή Λ] 

Σ - Τοποθετώ το δείκτη του ποντικιού πάνω στην εικόνα και κάνω δεξί-κλικ και 

επιλέγω το «Αποθήκευση εικόνας ως». Στη συνέχεια επιλέγουμε τον φάκελο 

και το όνομα που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εικόνα. 

  

18.Μπορώ να κάνω ταπετσαρία στον υπολογιστή μου μια εικόνα 

που βλέπω και μου αρέσει μέσα σε μια ιστοσελίδα [Σ ή Λ] 

Σ - Δεξί-κλικ πάνω στην εικόνα και επιλέγω το «Ορισμός ως φόντου» 

  

19.Για να αλλάξω την αρχική σελίδα πηγαίνω στο μενού ______ 

α. Αρχείο-->Διαμόρφωση σελίδας, 

β. Εργαλεία-->Επιλογές, 

γ. Προβολή-->Προέλευση, 

δ. Εργαλεία-->συγχρονισμός 

β. Εργαλεία --> Επιλογές 

  

20.Με αντιγραφή και επικόλληση δεν μπορώ από μια ιστοσελίδα 

να αντιγράψω __________ στον επεξεργαστή κειμένου 

α. Μια λέξη, 

β. Μια φωτογραφία, 

γ. Έναν ήχο, 

δ. Μια συντόμευση 

ΔΕΙ
ΓΜΑ


