
ΕΥΚΟΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  - ClassBook 

 Φτιάξε τρεις σελίδες (Μικρογραφίες)  και άλλαξε το όνομά τους 

 Πρόσθεσε δυο σχήματα σε μια σελίδα και χρωμάτισέ τα με τον κουβά που 
εμφανίζεται όταν κάνεις κλικ πάνω τους 

 Βάλε το ένα σχήμα πάνω στο άλλο και άλλαξε τη διαφάνεια του πρώτου  
(δεξί κλικ «Ιδιότητα») 
 

 Κάνε εισαγωγή εικόνας, σε άλλη σελίδα, από ένα δικό σου φάκελο και 
όρισέ τη ως φόντο (Εισαγωγή Αρχείο εικόνας). 
Από πάνω φτιάξε μια έλλειψη, χρωμάτισέ τη και μείωσε τη διαφάνειά της 
 

 Επίλεξε όλα τα αντικείμενα της παραπάνω σελίδας και σβησ’ τα 
 

 Γράψε κάτι, άλλαξε τη γραμματοσειρά και το χρώμα, βάλε ένα σχήμα από 
επάνω, χρωμάτισέ το (όχι με κουβά) και μείωσε τη διαφάνειά του 
 

 Διάγραψε την 3η  σελίδα και φτιάξε μια καινούρια με χρώμα φόντου 
ανοιχτό κίτρινο 
 

 Σε ένα σχήμα ή μια λέξη κάντε μια υπερσύνδεση με αυτή τη ιστοσελίδα 
http://www.komvos.edu.gr    

 
 Κάνε εισαγωγή, στην τρίτη σελίδα, ενός μικρού κειμένου από αρχείο Word  

(Αντιγραφή-Επικόλληση) και άλλαξε τη γραμματοσειρά σε Arial 18 με 
χρώμα καφέ  
  

 Σε μια λευκή σελίδα φτιάξε μια έλλειψη και ζωγράφισέ τη κόκκινη.  
Κάτω από την έλλειψη γράψε «ΑΛΕΠΟΥ» με γραμματοσειρά Tahoma, 
μέγεθος 26, χρώμα λευκό.  
Μετακίνησε την έλλειψη πάνω στη λέξη  

 
 

 



 Φτιάξε ένα ορθογώνιο και ένα ορθογώνιο τρίγωνο 
Εμφάνισε το χάρακα και μέτρησε την περίμετρό τους 

 
 Φτιάξε ένα ορθ. τρίγωνο, κάνε Αντιγραφή-Επικόλληση του τριγώνου και 

περιστρέφοντάς το προσπάθησε να δημιουργήσεις ένα ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο. 
Κάνε ομαδοποίηση των δύο τριγώνων και ζωγράφισε το σχήμα με 
πορτοκαλί χρώμα 

  
 Εμφάνισε το μοιρογνωμόνιο και φτιάξε χρησιμοποιώντας τα βέλη (Γραμμή) 

μια γωνία 60ο.  
 

 Γράψε ένα μικρό κείμενο και επισήμανε τα ρήματα με κόκκινο και τα 
ουσιαστικά με πράσινο  

 

 Σε ένα σχήμα ή μια λέξη της πρώτης σελίδας κάνε μια υπερσύνδεση με την 
τρίτη σελίδα 

 

 Βάζοντας λέξεις μέσα ορθογώνια ή ελλείψεις, φτιάξε έναν απλό 
εννοιολογικό χάρτη (π.χ. ΦΥΤΑ) 

 
 Εμφάνισε την αριθμομηχανή, γράψε την παράσταση: 5*8+4-12/6 και 

πάτησε ΟΚ 
 

 Φτιάξε ένα πίνακα 3Χ3 και σε τρία κελιά γράψε με διαφορετικό χρώμα τα 
ονόματα τριών ζώων 

 
 Εμφάνισε το διαβήτη, μεγάλωσέ τον αρκετά και φτιάξε μια γωνία  

και ένα κύκλο. 
Εμφάνισε το μοιρογνωμόνιο, μίκρυνέ το αρκετά και μέτρησε τη γωνία. 
Στον κύκλο βάλε πράσινο χρώμα και στο περιγραμμά του: (με δεξί κλικ) 
”Ιδιότητα”  “Αδιαφάνεια περιγράμματος”  0%  

Βασίλης Τριανταφύλλου 



 


