
ΕΥΚΟΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 Φτιάξε τρεις σελίδες και άλλαξε το φόντο 

 Πρόσθεσε δυο σχήματα ή αντικείμενα από τη «Συλλογή» σε μια σελίδα 

 Εμφάνισε το πλέγμα, φτιάξε σχήματα και άλλαξε τη διαφάνεια τους σε 60% 

 Κάνε εισαγωγή εικόνων από ένα δικό σου φάκελο  

(Εισαγωγή ΠεριεχομένουΑπό το Αρχείο) 

 Γράψε κάτι, άλλαξε τη γραμματοσειρά και το χρώμα, βάλε ένα σχήμα από 
επάνω, χρωμάτισέ το (όχι με κουβά) και άλλαξε τη διαφάνειά του σε 80% 
 

 Επίλεξε όλα τα αντικείμενα μιας σελίδας και σβησ’ τα 
 

 Διάγραψε την 3η  σελίδα και κλωνοποίησε την 2η  
 

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

 
 Κάνε εισαγωγή ενός αρχείου word (Άνοιγμα) 

(προσοχή, όλες οι σελίδες να έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και να μην 
έχουν πλάγια γραφή) 

  
 Κάνε αντιγραφή – επικόλληση ενός αποσπάσματος από δικό σου κείμενο 

σε μια σελίδα  
 

 Φτιάξε δύο σχήματα, βάλε το ένα μπρος ή πίσω από το άλλο (Επίπεδα) 

 Φτιάξε ένα μικρό ορθογώνιο χωρίς χρώμα και από πάνω μια έλλειψη. 
Ζωγράφισε την έλλειψη με τον κουβά, βγάλε το ορθογώνιο έξω και 
διάγραψέ το. Σε μια μεριά της σελίδας γράψε «ΚΟΥΒΑΣ» με 
γραμματοσειρά Batang, μέγεθος 36. Κάνε δεξί κλικ στη λέξη και πάτησε 
«Επίπεδα»  «Προς τα κάτω Επίπεδο». Μετακίνησε τη λέξη πάνω στην 
έλλειψη και στο κενό ορθογώνιο. 



 
 Φτιάξε με τις γραμμές ένα τρίγωνο, επίλεξε όλες τις γραμμές, κάνε 

ομαδοποίηση και χρωμάτισέ το με τον κουβά. Μετακίνησε το τρίγωνο με 
το χρώμα 

 
 Πήγαινε στη «Συλλογή» ”Templates”  “Backgrounds”  και άλλαξε την 

εμφάνιση των σελίδων με διπλό κλικ ή με «σύρε κι άσε» 
 

 Φτιάξε ένα ορθ. τρίγωνο, κάνε κλωνοποίηση και προσπάθησε να 
δημιουργήσεις ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. (περιστρέφοντας) 
 

 Εμφάνισε το μοιρογνωμόνιο από τη «Συλλογή» και φτιάξε 
χρησιμοποιώντας τα βέλη (Γραμμή) μια γωνία 60ο. Άλλαξε το πάχος των 
βελών στην 4η επιλογή 
 

 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 και ελλείψεις, φτιάξε έναν απλό 
εννοιολογικό χάρτη (π.χ. ΖΩΑ) 
 

 
 


