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HTML 

1. Τα αξρηθά html ζεκαίλνπλ Hyper Text Markup Language  

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

2. Μία εηηθέηα html γξάθεηαη κέζα ζε  

A. // 

B. < > 

C. ** 

 

3. Πνηα είλαη ε ζσζηή ζύληαμε γηα λα γξάςεηε ην θείκελν «Μαζαίλσ html» κε έληνλε 

γξαθή  

A. <i> Μαζαίλσ html </i>  

B. <b> Μαζαίλσ html </b>  

C. <b> Μαζαίλσ html <b>  

D. </b> Μαζαίλσ html <b>  

 

4. Πνηα είλαη ε ζσζηή ζύληαμε γηα λα γξάςεηε ην θείκελν «Δοκιμή» κε πιάγηα γξαθή  

A. <i> Γνθηκή </i>  

B. <u> Γνθηκή </u>  

C. </i> Γνθηκή <i>  

D. </b> Γνθηκή <b>  

 

5. Γσξεάλ εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθό πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο θώδηθα γηα 

Windows είλαη (πεξηζζόηεξεο από κηα απαληήζεηο) 

A. Sublime text 2  

B. Brackets  

C. Notebook ++  

D. PlainEdit.NET  

 

6. Με ηελ επηθεθαιίδα H1 νξίδεηαη ηε κηθξόηεξε εηηθέηα ελώλεη ηελ επηθεθαιίδα h6 ηε 

κεγαιύηεξε  

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

7. Με ηελ εηηθέηα <HR> ηνπνζεηείηαη κία νξηδόληηα γξακκή ζηε ζειίδα ζαο  

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

8. Πώο δειώλνπκε ζρόιηα ζηελ html  

A. <!--Σρόιηα--> 

B. // Σρόιηα 

C. /* Σρόιηα*/ 

 

9. Η ηδηόηεηα align νξίδεη ηελ ζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζηελ παξάγξαθν  

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

10. Πώο δειώλνπκε ζρόιηα ζηελ html  

A. <ol>   </ol>  
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B. <ul>   </ul>  

C. </ol>   <ol>  

D. Καλέλα από ηα παξαπάλσ 

 

11. Η ζπγγξαθή ζηαηηθώλ ηζηνζειίδσλ γίλεηαη κε ηε γιώζζα  

A. HTML  

B. Pascal  

C. C  

 

HTML5 

12. Η εηηθέηα <article> κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζαλ πιάγηα κπάξα κέζα ζε έλα άξζξν ζαλ 

επεμεγεκαηηθό θείκελν.  

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

13. Με ηελ εηηθέηα θνύηεξ νξίδεηαη ην ππνζέιηδν κηαο ζειίδαο ή ελόο ηκήκαηνο ηεο 

ζειίδαο  

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

14. Γηα λα νξίζεηε κία πεξηνρή πνπ πεξηέρεη κελνύ πινήγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ηελ 

εηηθέηα 

A. <mark>  

B. <map> 

C. <section> 

 

15. Με ηελ ύπαξμε ηεο ηδηόηεηαο control εκθαλίδεη ηα θνπκπηά ειέγρνπ ζην βίληεν όπσο 

ην play, stop θηι.  

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

16. Οη ηύπνη audio πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηελ html5 είλαη (πεξηζζόηεξεο από κηα 

απαληήζεηο). 

A. Ogg Vorbis 

B. mp3  

C. mov  

D. wav  

 

17. Μία πεξηνρή θακβάο κπνξεί λα εκθαλίδεη ηα ίδηα γξαθηθά ζε πνιιέο ζειίδεο 

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

18. Πνηα κέζνδνο απνζεθεύεη δεδνκέλα κόλν κε κία session  

A. local storage  

B. session storage  

 

19. Τν πεδίν search ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πεδίν αλαδήηεζεο ζην νπνίν ν ρξήζηεο 

πιεθηξνινγεί ηηο ιέμεηο θιεηδηά γηα λα εθηειέζεη κηα αλαδήηεζε. 

  Σσζηό  

 Λάζνο  
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20. Οη πξάμεηο ηδηόηεηεο autocomplete ζηελ εηηθέηα forum δελ γλσξίδεη όια ηα παηδηά ζαλ 

autocomplete  

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

21. Τν event on of line θαιύηεξν script πνηέ όηαλ ε ζειίδα αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε online 

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

CSS 
 

22. Τη ζεκαίλνπλ ηα αξρηθά CSS  

A. Computer Style Sheets  

B. Cascading Style Sheets 

C. Colorful Style Sheets 

 

23. Με πνηνλ ηξόπν αλαθεξόκαζηε ζε έλα εμσηεξηθό αξρείν κνξθνπνίεζεο css  

A. <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>  

B. <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css>  

C. <style src=”mystyle.css”>  

 

24. Ιδηόηεηα ηνπ θόλην κπνξεί λα είλαη  

A. background  

B. word-spacing  

C. direction  

 

25. Γηα λα νξίζεηε Πιαίζην γύξσ από έλα ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηδηόηεηα border  

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

26. Γηα λα νξίζεηε ηνλ θελό ρώξν κεηαμύ ηνπ Πιαηζίνπ θαη ησλ γεηηνληθώλ ζηνηρείσλ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ηελ ηδηόηεηα:  

A. border  

B. padding  

C. margin  

 

27. Γηα λα νξίζεηε ηνλ θελό ρώξν κεηαμύ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηνπ 

Πιαηζίνπ ηνπ κε ρξεζηκνπνηήζηε ηελ ηδηόηεηα: 

A. border  

B. padding  

C. margin  

 

28. Γηα λα νξίζεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θαηώηεξνπ ζεκείνπ ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο 

θάησ πιεπξάο ηνπ παξαζύξνπ ηνπ browser, πνπ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηδηόηεηα: 

A. bottom 

B. display 

C. position 

 

29. Με ηε ιεηηνπξγία responsive ε ηζηνζειίδα αληρλεύεη ηε ζπζθεπή ηνπ επηζθέπηε θαζώο 

θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο νζόλεο  

 Σσζηό  

 Λάζνο  



Σελίδα 4 από 21 
 

 

30. Φξεζηκνπνηείηαη ην responsive web Design Hotel solina πεξηέρεη πνιιέο ζειίδεο θαη 

γεληθόηεξα ιεηηνπξγίεο πνπ έρεη είλαη αξθεηά πνιύπινθεο 

 Σσζηό  

 Λάζνο  

  

31. Τν κνληέιν bootstrap πεξηέρεη Έηνηκα html θαη css templates γηα ην κνξθνπνηεκέλν 

θείκελν θόξκεο θνπκπηά πίλαθεο θαη πνιιά επηπιένλ ζηνηρεία 

 Σσζηό  

 Λάζνο  

 

32. Σε κία ηζηνζειίδα ρξεηάδεηαη λα ελζσκαησζεί έλα αξρείν βίληεν κε όλνκα 

«advertise.mp4”. Πνην από ηα παξαθάησ ηκήκαηα θώδηθα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί;  

Α. <video width="320" height="240" controls> 

<name=" advertise.mp4" type="video/mp4"> 

</video>. 

Β. <video " advertise.mp4" > 

<size width="320" height="240" > 

</video> 

Γ. <video width="320" height="240" controls> 

<source src=" advertise.mp4" type="video/mp4"> 

</video> 

Γ. <source src=" advertise.mp4" > 

<video width="320" height="240" type="video/mp4"> 

</video> 

 

33. Φαξαθηεξίζηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο σο Σσζηέο (Σ) ή Λαλζαζκέλεο (Λ) 

Α. Καηά ηελ ζρεδίαζε κίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ε ηερληθή ζρεδίαζε αθνινπζεί 

ηελ ιεηηνπξγηθή ζρεδίαζε Σσζηή 

Β. Αλ νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πεξηγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην 

ρξήζεο, δελ είλαη απαξαίηεηε θάπνηα κνξθή βνήζεηαο δηαζέζηκε κέζα από ηελ ίδηα 

ηελ εθαξκνγή. Λάζνο 

Γ. Μηα δηαδηθαζία πνπ ζπλεζίδεηαη λα γίλεηαη πξνο ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ζρεδίαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο πξσηνηύπνπ ηεο εθαξκνγήο.  Σσζηή 

 

34. Καηά ηελ ζρεδίαζε κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνην από ηα παξαθάησ επεξεάδεη 

ηελ πνηόηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ 

Α. Η πνζόηεηα ησλ πνιπκεζηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ελζσκαησζνύλ. 

Β. Τν κέγεζνο ησλ αξρείσλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ηηο ηζηνζειίδεο 

Γ. Η πνηόηεηα ησλ βίληεν πνπ ζα αλαπαξάγνληαη από ηηο ηζηνζειίδεο 

Γ. Η ζσζηή ή όρη επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ζρέζε κε ην θνηλό ζην νπνίν 

απεπζύλεηαη 

 

35. Πνην από ηα παξαθάησ είλαη ζσζηό όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκό δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο δηαδηθαζίεο 

Α. νη νληόηεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο ελζσκαηώλνληαη ζην ίδην θέιπθνο 

Β. γίλεηαη δηάθξηζε δεδνκέλσλ από ηηο δηαδηθαζίεο 

Γ. ζρεδηάδνληαη κόλν νη δηαδηθαζίεο 

Γ. νη δηαδηθαζίεο θαη ηα δεδνκέλα ελζσκαηώλνληαη ζην ίδην θέιπθνο 

 

36. Φαξαθηεξίζηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο σο Σσζηέο (Σ) ή Λαλζαζκέλεο (Λ).; 
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α.  Γηα ην ρξσκαηηζκό ηνπ θόληνπ κηαο εθαξκνγήο ζπλίζηαηαη ε ρξήζε νπδέηεξσλ 

ρξσκάησλ.  Σσζηή 

β.  Η ρξήζε κέρξη 5 δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ ζε κηα νζόλε εθαξκνγήο ζεσξείηαη θαιή 

πξαθηηθή. Λάζνο 

γ.  Η θαηάιιειε ρξήζε ρξώκαηνο ζε κία εθαξκνγή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηνπ ρώξνπ.  Σσζηή 

δ.  Τα ρξώκαηα ηεο θύζεο είλαη πην νηθεία ζηνλ άλζξσπν Σσζηή  

 

37. Όηαλ δεκηνπξγνύκε ζπλδέζκνπο ππεξθεηκέλνπ (Hypertext links) ζηελ HTML 

θξνληίδνπκε ην θείκελν πνπ ζα ηνπο ζπλνδεύεη θαη ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

λα: 

Α. ιέεη απιά «Κάληε θιηθ εδώ» 

Β. πεξηέρεη θείκελν πνπ ζα δείρλεη κε ζαθήλεηα ην πεξηερόκελν ηνπ ππεξζπλδέζκνπ  

Γ. πεξηέρεη έλαλ ειθπζηηθό ηίηιν γηα ηνλ ρξήζηε 

Γ. πεξηέρεη κηα ειθπζηηθή εηθόλα 

 

38. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ηδηόηεηαο alt κηαο εηθόλαο ή γξαθηθνύ ζε κηα ηζηνζειίδα 

HTML; 

Α. Καζνξίδεη ηνλ ηίηιν ηεο εηθόλαο ή ηνπ γξαθηθνύ. 

Β. Γεκηνπξγεί κηα επεμήγεζε εξγαιείνπ (tooltip) γηα ηελ εηθόλα ή ην γξαθηθό. 

Γ. Η ηδηόηεηα απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εηθόλα ή ζηα γξαθηθά. 

Γ. Καζνξίδεη έλα ελαιιαθηηθό θείκελν, εάλ ε εηθόλα δελ κπνξεί λα εκθαληζηεί. 

 

39. Γηα πνην ιόγν ρξεζηκνπνηνύληαη θσδηθνί, όπσο π.ρ. ηνλ « ζηε ζέζε ηνπ «, γηα ηελ 

εκθάληζε εηδηθώλ ραξαθηήξσλ ζηελ HTML; 

Α. γηα λα κελ κπεξδεύεηαη ε HTML κε ηνπο εηδηθνύο ραξαθηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

ίδηα. 

Β. γηα λα απνθσδηθνπνηεί θαη λα εκθαλίδεη ε HTML πην γξήγνξα ηνπο εηδηθνύο 

ραξαθηήξεο. 

Γ. είλαη θαηάινηπν από παιηόηεξεο εθδόζεηο ηεο HTML γιώζζαο. 

Γ. γηα λα δηαβάδνληαη θαιύηεξα από ηνλ πξνγξακκαηηζηή. 

 

40. Έζησ ε παξαθάησ εληνιή γηα δεκηνπξγία ελόο ππεξζπλδέζκνπ ζηελ HTML. Πνηα 

είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππεξζπλδέζκνπ όηαλ παηεζεί; 

<a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> 

 

Α. Αλνίγεη ε ίδηα θαξηέια ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Google. 

Β. Αλνίγεη λέα θαξηέια ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Google. 

Γ. Αλνίγεη λέν παξάζπξν ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Google. 

Γ. Αλνίγεη ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Google ζε άιιν θπιινκεηξεηή πνπ έρνπκε 

εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή 

 

41. Σε πνην αξηζκεκέλν ζεκείν ηνπ παξαθάησ θώδηθα ζε HTML κπαίλεη ην ζηνηρείν 

κνξθνπνίεζε CSS (internal); 

Κώδικας HTML 
 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

1 

<head> 

<title>This is the title</title> 
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2 

</head> 

<body> 

 

3 

<h1>This is a heading</h1> 

<p>This is a paragraph.</p> 

 

4 

</body> 

</html> 

 

Σηοιχείο μορθοποίηζη CSS  

<style> 

body {background-color: powderblue;} 

h1 {color: blue;} 

p {color: red;} 

</style> 

 

42. Σε πνην αξηζκεκέλν ζεκείν ηνπ παξαθάησ θώδηθα ζε HTML κπαίλεη ην ζηνηρείν 

ζύλδεζεο κε ηνλ αξρείν κνξθνπνίεζεο CSS (external); 

Σηοιχείο ζύνδεζης με αρχείο CSS 
<link rel="stylesheet" href="mystyle.css"> 

 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

1 

<head> 

<title>This is the title</title> 

2 

</head> 

<body> 

3 

<h1>This is a heading</h1> 

<p>This is a paragraph.</p> 

4 

</body> 

</html 

 

43. Τη ζα πξέπεη λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ θόθθηλνπ πιαηζίνπ ζηελ παξαθάησ εηηθέηα HTML 

ώζηε ην ρξώκα ηεο επηθεθαιίδαο λα αιιάμεη ζε κπιε; 

<h1 __________ >This is a Blue Heading</h1> 

Α. style={color:blue;} 

Β. <style> h1 {color:blue;} </style> 

Γ. <style> color:blue; </style> 

Γ. style="color:blue;" 

 

44. Σε πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο εκθάληζεο αληηζηνηρεί ζην παξαθάησ ηκήκα 

θώδηθα ζε HTML;  Γ 

<ol> 

<li>ην πξώην ζηνηρείν ζηνλ θαηάινγν-1. </li> 
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<li>ην δεύηεξν ζηνηρείν ζηνλ θαηάινγν-1. 

<ol> 

<li>πξώην ζηνηρείν ζηνλ θαηάινγν-2.</li> 

<li>δεύηεξν ζηνηρείν ζηνλ θαηάινγν-2. </li> 

</ol> 

</li> 

<li>ην ηξίην ζηνηρείν ζηνλ θαηάινγν-1. </li> 

</ol> 

 

 
 

45. Πνην από ηα παξαθάησ ηκήκαηα κνξθνπνίεζεο CSS, αιιάδεη ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε 

κηαο εηθόλαο ζε κηα HTML ζειίδα; 

Α. body { 

font-size: 14px; 

background-color:#CCB297; 

} 

 

Β. h1 { 

text-align:center; 

color:#44479C; 

} 

 

Γ. img { 

height:80px; 

vertical-align:middle; 

} 

 

Γ. ul li { 

font-size: 20px; 

} 

 

46. Έζησ όηη ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα θόξκα ζε HTML, ε νπνία ζα δεηά από ηνλ 

ρξήζηε κεηαμύ ησλ άιισλ θαη ην ζηνηρείν αλ ε ειηθία ηνπ είλαη από 0-20, 21-40, 41-

60 ή 60 θαη πάλσ. Τη ηύπν αληηθεηκέλνπ είλαη ην θαηαιιειόηεξν γηα ηελ θαηαρώξεζε 

απηήο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ θόξκα; 

Α. text 

Β. checkbox 

Γ. button 

Γ. radio 
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47. Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο όπνπ ε ζηήιε Α πεξηέρεη εξγαιεία (πξνγξάκκαηα) πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ε 

ζηήιε Β θαηεγνξίεο εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο πνιπκέζσλ. Αληηζηνηρίζηε θάζε γξάκκα 

ηεο ζηήιεο Α κε ην αξηζκό πνπ έρεη ηε ζσζηή θαηεγνξία ζηε ζηήιε Β. Σεκείσζε: 

Σηελ ζηήιε Β πεξηζζεύεη κία θαηεγνξία πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε θαλέλα εξγαιείν ηεο 

ζηήιεο Α. 

ΣΤΗΛΗ Α (html 

εηηθέηα)  
ΣΤΗΛΗ Β (πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο) 

Α. <audio>   4 
1. εκθαλίδεη έλα πιαίζην αλαπαξαγσγήο 

πνιπκέζσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή βίληεν 

Β. <video>  1  
2. ελζσκαηώλεη εμσηεξηθό πεξηερόκελν ζην 

θαζνξηζκέλν ζεκείν ηνπ εγγξάθνπ 

Γ. <source>   5 

3. δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα θαζνξηζζνύλ θνκκάηηα 

θεηκέλνπ κε ρξνληθή δηάξθεηα, γηα παξάδεηγκα γηα 

ηνλ απηόκαην ρεηξηζκό ππνηίηισλ. 

Γ. < embed>   2 
4. εκθαλίδεη έλα πιαίζην αλαπαξαγσγήο 

πνιπκέζσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ 

 
5. θαζνξίδεη πνιιαπινύο πόξνπο πνιπκέζσλ 

 

48. Φαξαθηεξίζηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο σο Σσζηέο (Σ) ή Λαλζαζκέλεο (Λ). 

Α. Τα δηαλπζκαηηθά γξαθηθά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξνπζίαζε θπξίσο 

θσηνγξαθηώλ ζρεδίσλ, ελώ ηα ραξηνγξαθηθά γξαθηθά γηα ηελ παξνπζίαζε ζρεδίσλ 

θσηνγξαθηώλ. Λάζνο 

Β. Σηελ XML αληίζεηα από ηελ HTML νη εηηθέηεο είλαη απεξηόξηζηεο. (ΣΩΣΤΟ) 

Γ. Η HTML καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα εκθαλίζνπκε ράξηεο ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

ΣΩΣΤΟ 

Γ. Η γιώζζα επηζήκαλζεο MathML καο επηηξέπεη λα παξάγνπκε δηαλπζκαηηθά 

γξαθηθά γξάθνληαο θώδηθα ηεο κνξθήο XML Λάζνο 

 

49. Γίλεηαη ν παξαθάησ θώδηθαο HTML γηα ηελ πξνβνιή ελόο βίληεν ζε κηα ηζηνζειίδα 

<video width="320" height="240" autoplay controls loop> 

<source src="movie.mp4" type="video/mp4"> 

<source src="movie.ogg" type="video/ogg"> 

</video> 

Δπίζεο δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο όπνπ ε ζηήιε Α πεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ εηηθέηα video θαη ε ζηήιε Β πεξηγξαθέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. Αληηζηνηρίζηε θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Α κε ην αξηζκό πνπ έρεη ηε 

ζσζηή πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ζηε ζηήιε Β. Σεκείσζε: Σηελ ζηήιε Β πεξηζζεύεη κία 

πεξηγξαθή πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε θαλέλα ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζηήιεο Α. 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Α. width     2 
1. εμφανίηει πλικτρα ελζγχου (πλικτρο play/pause, γραμμι 
χρόνου, ζνταςθ ιχου) 

Β. autoplay     5 
2. Ορίηει το πλάτοσ του παρακφρου ςτο οποίο κα προβλθκεί το 
βίντεο 

Γ. controls     1 
3. Ορίηει το φψοσ του παρακφρου ςτο οποίο κα προβλθκεί το 
βίντεο 

Δ. loop      4 4. αναπαραγωγι επαναλαμβάνεται διαρκϊσ 

 
5. ξεκινά αυτόματα θ αναπαραγωγι μόλισ φορτωκεί θ ιςτοςελίδα 
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50. Ο παξαθάησ θώδηθαο ελζσκαηώλεη έλα ράξηε ηεο google ζε κία ηζηνζειίδα. 

<div id="map" style="width:400; height:400px; background:yellow"></div> 

<script> 

function myMap() { 

var mapOptions = { 

center: new google.maps.LatLng(37.6, 22.7), 

zoom: 14, 

mapTypeId: google.maps.MapTypeId.HYBRID 

} 

var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), mapOptions); 

} 

</script> 

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBu- 

916DdpKAjTmJNIgngS6HL_kDIKU0aU&callback=myMap"></script> 

 

51. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή όζνλ αθνξά ηνλ παξαπάλσ θώδηθα; 

Α. Ο ράξηεο πνπ ζα εκθαληζζεί ζα εκθαλίδεη ηελ πεξηνρή κε θέληξν ην γεσγξαθηθό 

πιάηνο 400 θαη γεσγξαθηθό κήθνο 400. 

Β. Ο ράξηεο πνπ ζα εκθαληζζεί ζα εκθαλίδεη ηελ πεξηνρή κε θέληξν ην γεσγξαθηθό 

πιάηνο 37.6 θαη γεσγξαθηθό κήθνο 22.7. 

Γ. Πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ ράξηε ζα δεηείηαη από ηνλ ρξήζηε λα εηζαγάγεη ηηο 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. 

Γ. Υπάξρεη ιάζνο ζηνλ θώδηθα, γηαηί δελ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί νη γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο 

 

52. Γίλεηαη ν παξαθάησ θώδηθαο HTML γηα ηελ πξνβνιή ελόο βίληεν ζε κηα ηζηνζειίδα 

ζηνλ νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί δύν θνξέο ε εηηθέηα <source> 

<video width="320" height="240" autoplay controls loop> 

<source src="movie.mp4" type="video/mp4"> 

<source src="movie.ogg" type="video/ogg"> 

</video> 

Πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηεο ρξήζεο δύν θνξέο ηεο εηηθέηαο <source> 

Α. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα αλαπαξαρζνύλ δύν βίληεν, ην έλα κεηά ην άιιν 

Β. Πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνληαη δύν εηηθέηεο <source> γηα λα 

αλαπαξαρζεί ην βίληεν. 

Γ. Καη νη δύν εηηθέηεο αλαθέξνληαη ζην ίδην βίληεν κε δηαθνξεηηθό format ζε 

πεξίπησζε πνπ ν browser δελ κπνξεί λα αλαπαξάγεη ην πξώην βίληεν. 

Γ. Δίλαη ιάζνο ζύληαμε ηεο εληνιήο. Γελ κπνξνύκε λα έρνπκε δύν εηηθέηεο <source> 

γηα ην ίδην βίληεν. 

 

Javascript 

 

53. Φαξαθηεξίζηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο σο Σσζηέο (Σ) ή Λαλζαζκέλεο (Λ). 

α.      Σ 
Με ηελ javascript είλαη δπλαηή ε δπλακηθή αιιαγή ηνπ 

πεξηερόκελνπ κηαο HTMLζειίδαο 

β.      Λ 
Με ηελ javascript είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε θαη εγγξαθή αξρείσλ 

από ηνλ ηνπηθό ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη ε ζειίδα 

γ.      Σ 

Με ηελ javascript είλαη δπλαηή ε αληαπόθξηζε ζε ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε όπσο παηήκαηα πιήθηξσλ ηνπ πνληηθηνύ θαη ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ 

δ.     Λ 
Τα πξνγξάκκαηα javascript εθηεινύληαη ζην server πνπ θηινμελεί 

ηε ζειίδα πνπ ηα πεξηέρεη. 
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54. Αληηζηνηρίζηε ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα γξαθεί έλα ζελάξην javascript 

(ζηήιε Α) ώζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηό απνηέιεζκα (ζηήιε Β); 

Σηήιε Α Σηήιε Β 

α.    3 Σην ηκήκα <head>  1. 
Κώδηθαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από 

δηαθνξεηηθέο ζειίδεο 

β.   2 Σην ηκήκα <body>  2. 

Κώδηθαο γηα αληαπόθξηζε ζε θάπνην 

ζπκβάλ, π.ρ. ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ ηνπ 

πνληηθηνύ 

γ.    1 Σε εμσηεξηθό αξρείν  3. 
Κώδηθαο γηα εκθάληζε πεξηερόκελνπ ζηε 

ζειίδα όηαλ απηή θνξηώλεηαη 
 

55. Με πνηόλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο ζηελ javascript; 

α.  var xrwma = ["cyan", "magenta", "yellow"] 

β.  var xrwma = " cyan ", " magenta ", " yellow " 

γ.  var xrwma = (1:" cyan ", 2:" magenta ", 3:" yellow ") 

δ.  var xrwma = 1 = ("cyan "), 2 = ("magenta "), 3 = ("yellow ") 

 

 

56. Τη ζα εκθαλίζεη ζηε ζειίδα ην αθόινπζν ηκήκα ζελαξίνπ javascript;  

var a = 10; 

var b = 20; 

document.write(a==b); 

 

α. 0 

β. false 

γ. -1 

δ. 1 

 

57. Γηα ηελ εύξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ινγηθνύ ΚΑΙ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ a θαη b 

ζηελ javascript ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έθθξαζε: 

α.  (a && b) 

β.  (a & b) 

γ.  (a and b) 

δ.  (a^b) 

 

58. Με πνηεο από ηηο αθόινπζεο εθθξάζεηο είλαη δπλαηή ε αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηαβιεηήο a θαηά 1 ζηελ javascript; (πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Τη θάλεη ην αθόινπζν ηκήκα θώδηθα javascript; 

var i,s=0; 

for (i = 0; i < 1000; i+=2) { 

s+=i; 

} 

document.write(s); 

α.  a+1; 

β.  a++; 

γ.  a==1; 

δ.  a+=1; 

ε.  a=a+1; 

ζη.  a=+1; 
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60. Πνηνο ν ξόινο ηεο εληνιήο return ζε κία ζπλάξηεζε javascript; 

 

α.  
Γηαθόπηεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο θαη επηζηξέθεη 

κία ηηκή 

β.  
Δπηζηξέθεη κηα ηηκή θαη ζπλερίδεη κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππόινηπσλ εληνιώλ ηεο ζπλάξηεζεο 

γ.  
Δπηζηξέθεη κηα ηηκή θαη δηαθόπηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ζελαξίνπ 

δ.  Ξεθηλά από ηελ αξρή ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο 

 

61. Με πνην ηξόπν γίλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζπλάξηεζεο κε όλνκα oneFunc ζηελ 

javascript; 
 

 

 

62. Με πνην ηξόπν γίλεηαη ε θιήζε κηαο ζπλάξηεζεο κε όλνκα oneFunc ζηελ javascript; 

 

α.  oneFunc() 

β.  function oneFunc() 

γ.  call function oneFunc() 

δ.  call oneFunc() 

 

63. Τη είδνπο ζθάικαηα κπνξεί λα ρεηξηζηεί ε εληνιή try…catch…finally ζηελ 

javascript; 

 

 

 

 

 

 

 

64. Με πνηα εληνιή javascript είλαη δπλαηή ε εκθάληζε ελόο πιαηζίνπ δηαιόγνπ πνπ λα 

δεηά από ην ρξήζηε κία ηηκή ηελ νπνία λα θαηαρσξεί ζηε κεηαβιεηή x; 

 

α.  x=prompt("Enter Value:") 

β.  x=confirm(“Enter Value:") 

γ.  x=alert("Enter Value:") 

δ.  x=input("Enter Value:") 

CMS 

α.  
Υπνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ζηε ζειίδα ην άζξνηζκα ησλ 

άξηησλ αξηζκώλ από ην 0 έσο ην 998. 

β.  
Υπνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ζηε ζειίδα ην άζξνηζκα ησλ 

πεξηηηώλ αξηζκώλ από ην 0 έσο ην 1000. 

γ.  
Υπνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ζηε ζειίδα ην άζξνηζκα ησλ 

άξηησλ αξηζκώλ από ην 0 έσο ην 1000. 

δ.  
Υπνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ζηε ζειίδα ην άζξνηζκα ησλ 

αξηζκώλ από ην 0 έσο ην 1000. 

α. function = oneFunc 

β.  function = oneFunc() 

γ.  function oneFunc() 

δ.  function: oneFunc() 

α. Σπληαθηηθά ζθάικαηα 

β.  Σθάικαηα ρξόλνπ εθηέιεζεο 

γ.  Λνγηθά ζθάικαηα 

δ.  Σπληαθηηθά θαη ινγηθά ζθάικαηα 
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65. Φαξαθηεξίζηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο σο Σσζηέο (Σ) ή Λαλζαζκέλεο (Λ).  

Α. Τν WordPress είλαη εκπνξηθό (θιεηζηό) ινγηζκηθό θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία δπλακηθώλ ηζηνηόπσλ.  Λ 

Β. Η δηακόξθσζε-δηαρείξηζε ηνπ ηζηνηόπνπ κε ην WordPress δελ απαηηεί ηερληθέο 

γλώζεηο.  Σ 

Γ. Σηα CMS ην πεξηερόκελν ηνπ ηζηόηνπνπ απνζεθεύεηαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

πξνζηαηεύνληαη ηεξώληαο αληίγξαθα αζθαιείαο. Σ 

Γ. Σην CMS δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο δνκήο ηνπ ηζηόηνπνπ. Λ 

 

66. Φαξαθηεξίζηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο σο Σσζηέο (Σ) ή Λαλζαζκέλεο (Λ).  

Α) Σε έλα άξζξν ζην WordPress δελ είλαη δπλαηόλ λα εηζαγάγνπκε έλα ππεξζύλδεζκν. 

 Λ 

Β) Δίλαη δπλαηόλ έλα κόλν άξζξν ζηα CMS λα πξνζηαηεύεηαη από θσδηθό πξόζβαζεο.  Σ 

Γ) Σε έλα άξζξν ζε CMS κπνξνύκε λα ελζσκαηώζνπκε κόλν εηθόλεο θαη βίληεν, όρη ήρν. 

 Λ 

Γ) Σε έλα CMS είλαη δπλαηόλ λα νξίζνπκε έλα άξζξν λα εκθαλίδεηαη πάληα πξώην. Σ 

 

67. Φαξαθηεξίζηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο σο Σσζηέο (Σ) ή Λαλζαζκέλεο (Λ). 

Α) Όηαλ δεζκεύζνπκε έλα domain name απηό καο αλήθεη γηα πάληα. Λ 

Β) Αλ δεζκεπηεί ην domain name greekepal δελ κπνξεί λα ην δεζκεύζεη θαλείο άιινο 

ζηνλ θόζκν. Λ 

Γ) Γηα λα είλαη πξνζπειάζηκε ε ηζηνζειίδα πξέπεη ην domain name λα έρεη θαηαρσξεζεί 

ζηνπο θαηάιιεινπο DNS Servers. Λ 

Γ) Γελ κπνξεί λα ππάξρεη ηζηνζειίδα κε δηεύζπλζε company.com.gr. Σ 

 

68. Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο όπνπ ε ζηήιε Α πεξηέρεη όξνπο ζρεηηθνύο κε ηελ 

δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ θαη ε ζηήιε Β επεμήγεζε ησλ όξσλ. Αληηζηνηρίζηε θάζε 

γξάκκα ηεο ζηήιεο Α κε ην αξηζκό πνπ έρεη ηε ζσζηή επεμήγεζε ζηε ζηήιε Β. 

Σεκείσζε: Σηελ ζηήιε Β πεξηζζεύεη κηα επεμήγεζε πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε θαλέλα όξν 

ηεο ζηήιεο Α. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Α. Server ή Δμππεξεηεηήο 3 1. Τν πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην Internet 

Β. Browser ή 

Φπιινκεηξεηήο  1 
2. Τν γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνηόπνπ. 

Γ. URL    4 

3. Υπνινγηζηήο πνπ «θηινμελεί» ηα αξρεία πνπ 

απνηεινύλ ηνλ ηζηόηνπν θαη είλαη «ππεύζπλνο» γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη παξνπζίαζή ηνπ ζην δηαδίθηπν 

Γ. Template ή Theme   2 4. Μηα δηεύζπλζε ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 
5. Τν θνκκάηη δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνηόπνπ. 

 

69. Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο όπνπ ε ζηήιε Α πεξηέρεη ζηνηρεία ελόο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη ε ζηήιε Β πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ. Αληηζηνηρίζηε 

θάζε γξάκκα ηεο ζηήιεο Α κε ην αξηζκό πνπ έρεη ηε ζσζηή πεξηγξαθή ζηε ζηήιε Β. 

Σεκείσζε: Σηελ ζηήιε Β πεξηζζεύεη κία πεξηγξαθή πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε θαλέλα 

ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Α. ζειίδεο (pages)   3 

1. αλεμάξηεηα ηκήκαηα πεξηερνκέλνπ πνπ 

κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή 

ππνζηεξίδεη ην ζέκα 

Β. άξζξα (posts   4 2. ηίηινο πνπ εκθαλίδεηαη πάλσ από ηα ζηνηρεία 
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ηνπ κελνύ ζηελ πιεπξηθή ζηήιε 

Γ. θαηεγνξίεο - εηηθέηεο   5 
3. πξννξίδνληαη γηα ζέκαηα ζηαζεξνύ θαη 

κόληκνπ πεξηερνκέλνπ 

Γ. Μηθξνεθαξκνγέο 

(widgets) 1 

4. ην βαζηθό ζπζηαηηθό πεξηερόκελν ελόο 

ηζηόηνπνπ θαη πέξα από ην θείκελν 

κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ εηθόλεο, βίληεν, 

ζπλδέζκνπο θ.α  

 
5. ρξεζηκεύνπλ ζηελ ηαμηλόκεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ελόο ηζηόηνπνπ 

 

70. Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο όπνπ ε ζηήιε Α πεξηέρεη ξόινπο ρξεζηώλ πνπ κπνξνύλ 

λα νξηζζνύλ ζην WordPress θαη ε ζηήιε Β πεξηγξαθή ησλ ξόισλ. Αληηζηνηρίζηε θάζε 

γξάκκα ηεο ζηήιεο Α κε ην αξηζκό πνπ έρεη ηε ζσζηή πεξηγξαθή ζηε ζηήιε Β. 

Σεκείσζε: Σηελ ζηήιε Β πεξηζζεύεη κία πεξηγξαθή πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε θαλέλα 

ξόιν ηεο ζηήιεο Α. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Α. Γηαρεηξηζηήο 

(Administrator)   5  

1. Πξόζβαζε ζηε ζπγγξαθή, δηαρείξηζε άξζξσλ, 

ζειίδσλ ηόζν ζε δηθέο ηνπ όζν θαη ζε άιισλ ρξεζηώλ 

Β. Σπληάθηεο: (Author)  4 

2. Μπνξεί λα γξάςεη άξζξα, αιιά πξέπεη λα 

εγθξηζνύλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ή αξρηζπληάθηε πξηλ 

ηελ πξνβνιή ηνπο ζηνλ ηζηόηνπν 

Γ. Σπλεξγάηεο: 

(Contributor)      2 
3. Μπνξεί κόλν λα δηαβάζεη αλαξηήζεηο 

Γ. Σπλδξνκεηήο: 

(Subscriber)    3 

4. Μπνξεί κόλν λα δεκνζηεύεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

δηθά ηνπ άξζξα 

 

5. Πιήξεο πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ ηζηνηόπνπ 

 

71. Πνην από ηα παξαθάησ είλαη ηδηόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πεξηερνκέλνπ αλνηρηνύ 

θώδηθα; 

Α. είλαη εκπνξηθά ινγηζκηθά, 

Β. Δπηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ηνπ πεγαίνπ θώδηθά ηνπο από ηνπο πειάηεο 

Γ. Τα θαηαζθεπάδνπλ θαη ηα ππνζηεξίδνπλ εηαηξείεο ινγηζκηθνύ 

Γ. Πξνζηαηεύνληαη από λόκνπο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

72. Πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηύπνπο αξρείσλ κπνξνύκε λα εηζαγάγνπκε ζε έλα άξζξν 

ζην WordPress; (πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

Α. Μηθξνεθαξκνγέο 

Β. Αξρεία βίληεν 

Γ. Αξρεία html 

Γ. Θέκαηα WordPress 

 

73. Με πνην από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε εάλ έλα όλνκα 

πεξηνρήο (domain name) κε θαηάιεμε gr είλαη δηαζέζηκν ή όρη; 

Α. θάλνληαο αλαδήηεζε γηα απηό ην όλνκα ρξεζηκνπνηώληαο κία κεραλή αλαδήηεζεο. 

Β. πιεθηξνινγώληαο ζε έλαλ browser ην domain name ειέγρνληαο αλ ήξζε απόθξηζε. 

Γ. Φξεζηκνπνηώληαο ηελ ππεξεζία whois ηνπ κεηξώνπ νλνκάησλ internet. 

Γ. Φξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή ping θαη δίπια ην domain name ειέγρνληαο αλ 

απαληήζεη. 
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74. Πνην από ηα ηκήκαηα θώδηθα ζε HTML νδεγνύλ ζηελ εκθάληζε ηεο κνξθήο ηεο 

ηζηνζειίδαο όπσο ζηελ παξαθάησ εηθόλα; 

 

Α. 

<form action="/action_page.php" method="post"> 

<fieldset> 

<legend>Πξνζσπηθά Σηνηρεία:</legend> 

Όλνκα:<br> 

<input type="text" name="firstname" value=""><br> 

Δπώλπκν:<br> 

<input type="text" name="lastname" value=""><br> 

Φύιν: <input type="radio" name="gender" value="male" checked> Άληξαο 

<input type="radio" name="gender" value="female"> Γπλαίθα<br><br> 

<input type="submit" value="Καηαρώξεζε"> 

</fieldset> 

</form> 

Β. 

<form action="/action_page.php" method="post"> 

<fieldset> 

<legend>Πξνζσπηθά Σηνηρεία:</legend> 

Όλνκα:<br> 

<input type="text" name="firstname" value=""><br> 

Δπώλπκν:<br> 

<input type="text" name="lastname" value=""><br> 

Σπλζεκαηηθό Φξήζηε:<br> 

<input type=" password " name="psw"> 

Φύιν: <input type="radio" name="gender" value="male" checked> Άληξαο 

<input type="radio" name="gender" value="female"> Γπλαίθα<br><br> 

<input type="submit" value="Καηαρώξεζε"> 

</fieldset> 

</form> 

Γ. 

<form action="/action_page.php" method="post"> 

<fieldset> 

<legend>Πξνζσπηθά Σηνηρεία:</legend> 

Όλνκα:<br> 

<input type="text" name="firstname" value=""><br> 

Δπώλπκν:<br> 

<input type="text" name="lastname" value=""><br> 

Φύιν: <input type="checkbox" name="gender" value="male" checked> 

Άληξαο 

<input type="checkbox" name="gender" value="female"> Γπλαίθα<br><br> 
<input type="submit" value="Καηαρώξεζε"> 
</fieldset> 

</form> 
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75. Σε κία ηζηνζειίδα πεξηέρεηαη ν παξαθάησ θώδηθαο, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ 

αλαπαξαγσγή ελόο βίληεν κε όλνκα «myvideo.mp4» εκθαλίδνληαο έλα θνπκπί κε 

εηηθέηα «Αλαπαξαγσγή». 

<div style="text-align:center"> 

<button onclick="playvideo()">Αλαπαξαγσγή</button> 

<br><br> 

<video id="video1" width="420"> 

<source src="myvideo.mp4" type="video/mp4"> 

</video> 

</div> 

 

<script> 

var thevideo = document.getElementById("video1"); 

 

</script> 

 

Πνην από ηα παξαθάησ ηκήκαηα είλαη ε ζσζηή δήισζε ηεο ζπλάξηεζεο playvideo() γηα 

ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ βίληεν; (πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

Α) function playvideo() { video1.play() } 

Β) function playvideo() { myvideo.play() } 

Γ) function playvideo() { myVideo.pause() } 

Γ) function playvideo() { thevideo.play() } 

 

76. Πνηεο από ηηο παξαθάησ εληνιέο HTML ελζσκαηώλεη ζε κηα ηζηνζειίδα έλα πιαίζην 

γηα λα εκθαληζζεί κία ξνή βίληεν (video stream) ην νπνίν ζα αλαθηεζεί από ηελ 

δηεύζπλζε  

http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmxf5gD5; 

 

Α. <iframe src=' http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmxf5gD5' 

width='660' height='380' scrolling='no' frameborder='0' > 

</iframe> 

 

Β. <iframe video=' http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmxf5gD5' 

width='660' height='380' scrolling='no' frameborder='0' > 

</iframe> 

 

Γ. <video=' http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmxf5gD5' 

type=’video/mp4’ > 

</video> 

 

Γ. <p><video controls> 

<source src="http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmxf5gD5" 

videotype="video/mp4"> 

</video></p> 

 

77. Με πνηεο από ηηο παξαθάησ εληνιέο HTML ζα ζρεδηαζζεί έλαο θύθινο αθηίλαο 40 

pixels κε ρξώκα θίηξηλν; 

Α. <circle x="50" y="50" radius="40" fill="yellow" /> 

</circle> 

Β. <circle width="40" height="40"> 

</circle> 

http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmxf5gD5


Σελίδα 16 από 21 
 

Γ. <svg width="100" height="100"> 

<draw circle cx="50" cy="50" radius="400" color="yellow" /> 

</svg> 

Γ. <svg width="100" height="100"> 

<circle cx="50" cy="50" r="40" fill="yellow" /> 

</svg> 

 

78. Γίλεηαη ν παξαθάησ θώδηθαο ζε HTML. 

 

<html> 

<body> 

<p>Παηήζηε ην πιήθηξν γηα λα δείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ζαο.</p> 

<button onclick="getLocation()">Γνθηκή</button> 

<p id="demo"></p> 

<script> 

var x = document.getElementById("demo"); 

function getLocation() { 

navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition); 

} 

function showPosition(position) { 

x.innerHTML = "Γεσγξαθηθό Πιάηνο: " + position.coords.latitude + 

"<br>Γεσγξαθηθό κήθνο: " + position.coords.longitude; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

 

Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πεξηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ; 

Α. Δκθαλίδεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη εκθαληζζεί ζηελ πεξηνρή ηεο 

ηζηνζειίδαο. 

Β. Δκθαλίδεη ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο ηνπνζεζίαο πνπ βξίζθεηαη 

ν ρξήζηεο. 

Γ. Δκθαλίδεη έλα ράξηε ηεο πεξηνρήο πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ην γεσγξαθηθό πιάηνο θαη 

γεσγξαθηθό κήθνο. 

Γ. Τνπνζεηεί έλα αληηθείκελν ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηελ ηζηνζειίδα. 

 

79. Γίλεηαη ν παξαθάησ θώδηθαο κηαο ηζηνζειίδαο. 

 

<html> 

<body> 

<h1>Η ηνπνζεζία κνπ</h1> 

<div id="location" style="width:400; height:400px; background:yellow"></div> 

<script> 

function myLocation() { 

var locationOptions = { 

center: new google.maps.LatLng(37.98, 23.76), 

zoom: 14, 

locationTypeId: google.maps.MapTypeId.HYBRID 

} 

var map = new google.maps.Map(document.getElementById("location"), 

locationOptions); 

} 
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</script> 

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBu- 

916DdpKAjTmJNIgngS6HL_kDIKU0aU&callback=myLocation"></script> 

</body> 

</html> 

 

Τη ζα εκθαλίζεη ε ηζηνζειίδα; 

Α) Έλα ράξηε ηνπ ηζηνηόπνπ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλε ε ηζηνζειίδα. 

Β) Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κίαο εηαηξείαο 

Γ) Έλα ράξηε ηεο πεξηνρήο κε ζπληεηαγκέλεο 37.98, 23,76). 

Γ) Μία εηθόλα κε όλνκα «myLocation». 

 

80. Σε κία ηζηνζειίδα έρεη ελζσκαησζεί θώδηθαο HTML πνπ επηηξέπεη ηελ κεηαθίλεζε 

ηεο εηθόλαο "img_logo.gif". Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηείηαη ε εηηθέηα <img> κε 

ηελ παξαθάησ ζύληαμε ζηελ νπνία ιείπεη έλα ραξαθηεξηζηηθό (attribute). 

 

<img id="drag1" src="img_logo.gif" _______________ ondragstart="drag(event)" 

width="336" height="69"> 

Πνην από ηα παξαθάησ είλαη ην ζσζηό ραξαθηεξηζηηθό ηεο εηηθέηαο <img> πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί ώζηε λα απνθηήζεη ε εηθόλα ηελ ηδηόηεηα κεηαθηλνύκελε; 

Α) drag =“true” 

Β) draggable="true" 

Γ) dragged=”true” 

Γ) noDrag=”false 

 

81. Σε έλα ζελάξην javascript ε εληνιή  

var function=5; 

α.  Θα απνδώζεη ζηελ κεηαβιεηή function ηελ ηηκή 5. 

β.  Θα επηζηξέςεη ηελ ηηκή 5 όηαλ θιεζεί ε ζπλάξηεζε function. 

γ.  Γελ ζα έρεη απνηέιεζκα γηαηί ε function είλαη δεζκεπκέλε ιέμε. 

δ.  Θα εθηππώζεη κήλπκα ιάζνπο ζηελ html ζειίδα. 

 

Σηα απνηειέζκαηα κηαο γξαπηήο εμέηαζεο ε βαζκνινγία είλαη αθέξαηνο αξηζκόο από ην 0 

έσο ην 100 θαη ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο: 

0-55  : D 

55-70  : C 

71-90  : B 

91-100 A 

Αλ ε βαζκνινγία είλαη απνζεθεπκέλε ζηε κεηαβιεηή x, πνηα από ηα παξαθάησ ηκήκαηα 

ζελαξίνπ javascript ηνπνζεηνύλ ζσζηά ην ραξαθηεξηζκό ζηελ κεηαβιεηή xar θαη πνηα 

ιαλζαζκέλα; 

α . 

if (x<=55) xar="D" 

else if (x<=70) xar="C" 

else if (x<=90) xar="B" 

else xar="A"; 

β . 

if (x<=55) xar="D" 

else if (x<=90) xar="B" 

else if (x<=70) xar="C" 

else xar="A"; 

γ . 
if (x>90) xar="A" 

else if (x>70) xar="B" 
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else if (x>55) xar="C" 

else xar="D"; 

δ . 

if (x<=90) xar="A" 

else if (x<=70) xar="B" 

else if (x<=55) xar="C" 

else xar="D"; 

ε . 

if (x<=55) xar="D" 

else if (x>55) && (x<=70)xar="C" 

else if (x>=71)&& (x<91) xar="B" 

else xar="A"; 

 

 

 

 

82. Βαζηθνί ιόγνη ρξήζεο ελόο CMS είλαη:  

A. Τηκή 

B. Ταρύηεηα 

C. Δπθνιία 

D. Όια ηα παξαπάλσ  

 

83. Ο όξνο Content Management System (CMS Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ) 

αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθό 

ηνπ πεξηερνκέλν, όπσο θείκελα, εηθόλεο, πίλαθεο, θ.η.ι., κε εύθνιν ηξόπν  

Σσζηό  

Λάζνο 

 

84. Πιενλέθηεκα ρξήζεο ελόο CMS είλαη ε ηαπηόρξνλε ελεκέξσζε από πνιινύο ρξήζηεο 

θαη δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηέο  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

85. Τν πην δεκνθηιέο ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ην  

A. Drupal 

B. Wordpress 

C. Joomla  

 

86. Σην wordpress θαη λα δεκηνπξγήζεηε έλα άξζξν αξθεί λα επηιέμεηε από ηνλ πίλαθα 

ειέγρνπ:  

A. Άξζξα  λέν άξζξν  

B. Σειίδα  λέν άξζξν  

C. Πνιπκέζα  άξζξα  

 

87. Σην wordpress ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα γίλεη είηε κε 

θαηεγνξίεο είηε κε εηηθέηεο  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

88. Σην wordpress κπνξείηε λα δείηε ηα εγθαηεζηεκέλα Πξόζζεηα επηιέγνληαο από ηνλ 

πίλαθα ειέγρνπ  

Μηθξνεθαξκνγέο  Δγθαηεζηεκέλα  

Σειίδεο  Πξόζζεηα  

Πξόζζεηα  Δγθαηεζηεκέλα  
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89. Βαζηθά κέξε ζην Joomla είλαη: (πεξηζζόηεξεο από 1 απαληήζεηο) 

A. Οη εθαξκνγέο  

B. Οη επεθηάζεηο 

C. Οη πξνεθηάζεηο  

 

90. Σην Joomla ε επηινγή δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ ηζηόηνπνπ ζαο γίλεηαη από ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Joomla, αλ επηιέμηε ην θνπκπί Γηαρείξηζε Θεκάησλ  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

91. Σην Joomla ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο μεθηλάεη επηιέγνληαο από ηε δηαρείξηζε ην 

κελνύ Δπεθηάζεηο Γηαρείξηζε Δθζεκάησλ  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

92. Τν Google Adwords είλαη ε βαζηθή πιαηθόξκα ηνπ Google όπνπ δεκηνπξγείηε ηε 

δηαθήκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο 

Σσζηό 

Λάζνο 

 

93. Τν meta – description είλαη έλα πεδίν πνπ ην δηαβάδνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο γηα λα 

«θαηαιάβνπλ» ην url ηεο ηζηνζειίδαο  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

94. Μπνξείηε λα βξείηε πόζεο αλαδεηήζεηο έρεη θάζε ιέμε ή θξάζε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

ηζηνζειίδα http://adwords.google.com. 

Σσζηό 

Λάζνο 

 

95. SEO (search engine optimization) είλαη, ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο κηαο 

ηζηνζειίδαο κε ζθνπό ηελ θαηάηαμε ηεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο, θαηά ηελ παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ έξεπλαο κέζσ κεραλώλ αλαδήηεζεο. 

Σσζηό 

Λάζνο 

 

96.  Σηελ πξνβνιή πίλαθα δεδνκέλσλ κπνξείηε λα εκθαληζηνύλ ηα δεδνκέλα ζε γξάθεκα 

πίηαο, ζην νπνίν πξνβάιιεηαη ε ζπλεηζθνξά ζην ζύλνιν κε ηελ επηιεγκέλε κέηξεζε.  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

97.  Με ηα Google Analytics δελ κπνξείηε λα κεηξήζεηε ηηο δηαθεκίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε θηλεηέο ζπζθεπέο  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

98.  Με ηα Google Analytics κπνξείηε λα κεηξήζεηε ηνλ αληίθηππν ησλ θνηλσληθώλ 

κέζσλ κε κεηξήζεηο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

http://adwords.google.com/
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99.  Με ηα Google Analytics δελ κπνξείηε λα θηηάμεηε πξνζαξκνζκέλεο αλαθνξέο  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

100.  Τν Google Analytics είλαη κία από ηηο θνξπθαίεο ππεξεζίεο ηεο Google, πνπ 

παξέρεηαη δσξεάλ θαη ε νπνία πξνζθέξεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

επηζθεςηκόηεηα κηαο ηζηνζειίδαο  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

101.  Τν XML sitemap είλαη έλαο εύθνινο ηξόπνο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηζηνζειίδσλ λα 

παξνπζηάδνπλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο όιεο ηηο ζειίδεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο, έηζη 

ώζηε λα θαηαρσξεζνύλ  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

 

102. Η JavaScript (JS) είλαη δηεξεπλεηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ειεθηξνληθνύο 

ππνινγηζηέο. 

Σσζηό 

Λάζνο 

 

103. Η ρξήζε ηεο Java είλαη επθνιόηεξε ζε ζρέζε κε ηελ Javascript  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

104. Τη δπλαηόηεηεο ζαο δίλνληαη κε ηε JavaScript  

A. Να επηθπξώζεηε (ειέγμεηε) ηα πεξηερόκελα ησλ πεδίσλ κηαο θόξκαο  

B. Να εκθαληζηεί θπιηόκελα κελύκαηα ζηε γξακκή θαηάζηαζεο ηνπ θπιινκεηξεηή  

C. Να δεκηνπξγήζεηε εθέ θίλεζεο  

D. Όια ηα παξαπάλσ  

 

105. Γηα λα εθηειέζεηε ζελάξην, κπνξείηε λα ηα βάιεηε αλάκεζα ζηηο αθόινπζεο εηηθέηεο: 

A. <java>  </java > 

B. <script>  </script>  

C. <language>  </language> 

 

 

106. Μία από ηηο θύξηεο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο Javascript θαη ησλ πεξηζζόηεξσλ άιισλ 

γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη όηη έρεη ζαθήο ηύπνπο δεδνκέλσλ  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

107. Τύπνο κεηαβιεηώλ ζηε Javascript κπνξεί λα είλαη νη κεηαβιεηέο Boolean  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

108. Μία κεηαβιεηή ζπκβνινζεηξάο δελ πεξηέρεη θείκελν  

Σσζηό 

Λάζνο 
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109. Οη αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο κπνξεί λα πεξηέρνπλ αθέξαηνπο (π.ρ. 4 ή 165) ή αξηζκνύο 

θηλεηήο ππνδηαζηνιήο. 

Σσζηό 

Λάζνο 

 

110. Σηαζεξέο, νλνκάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ βάδεηε ζην ζελάξην ζαο, δειαδή ηηκέο πνπ 

έρνπλ πνπ βγαίλνπλ από ππνινγηζκνύο  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

111. Η Javascript καδί κε ηηο πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, δηαζέηεη δύν 

ζηαζεξέο Boolean: true (αιεζέο) ή false  (ςεπδέο)  

Σσζηό 

Λάζνο 

 

 


