
Α. Αντιστοιχίστε τα παρακάτω μεταξύ τους (δύο περισσεύουν) (3,5 μονάδες)
       

Α Β

ψηφιακό σύστημα α. Μονάδα μέτρησης της πληροφορίας

Byte β. 0 ή 1

δυαδικό γ. Αντιστοίχιση ενός δεδομένου σε κάποιο συνδυασμό 0 και 1

bit δ. Κώδικας αντιστοίχησης διαφόρων χαρακτήρων σε συνδυασμούς 0 και 1 

ASCII ε. Περνά ρεύμα από κάποιον «διακόπτη» του υπολογιστή

1 ζ. Παίρνει τιμές από μια συγκεκριμένη ομάδα τιμών

κωδικοποίηση η. Αριθμητικό σύστημα με δύο σύμβολα

θ. Δεν περνά ρεύμα από κάποιον «διακόπτη» του υπολογιστή

ι.  Παίρνει διάφορες συνεχόμενες τιμές

Β. α. Συμπληρώστε τα πολλαπλάσια του byte (3 μονάδες)

1 byte = _________ 1 ___ = 1000 byte

1 MB = _______________________byte 1 ___ = 1000 MB

β. Ο Χρήστος έγγραψε μια έκθεση 80 γραμμών. Θα μπορέσει να την αποθηκεύσει σε μια δισκέτα με ελεύθερο 

χώρο 2,5 ΚΒ, αν σε κάθε γραμμή υπάρχουν περίπου 30 γράμματα; 

Δικαιολογήστε την απάντηση σας

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Γ. Βάλτε ένα  σε όσα τοποθετούνται ή βρίσκονται ΠΑΝΩ στην μητρική πλακέτα του υπολογιστή.(2 μονάδες)
Σκληρός δίσκος

Επεξεργαστής

Εσωτερικές κάρτες επέκτασης

Τροφοδοτικό

Κύρια μνήμη (RAM)

Οδηγός δισκέτας

Θύρες για την σύνδεση του πληκτρολογίου και του ποντικιού

Δ. Συμπληρώστε τα κενά και έπειτα κάντε τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις (3,5 μονάδες)

Είδη μνήμης Χαρακτηριστικά

              α. ______

Ο υπολογιστής αποθηκεύει εκεί δεδομένα και εντολές
Περιέχει πληροφορίες απαραίτητες για το ξεκίνημα και τη λειτουργία 
του υπολογιστή
Τα περιεχόμενα της δεν σβήνονται ποτέ

β. ________

Το μειονέκτημα της είναι ότι τα περιεχόμενα της σβήνονται όταν 
κοπεί το ρεύμα

Μπορούμε αν θέλουμε να αυξήσουμε το μέγεθος της προσθέτοντας 
επιπλέον κάρτες μνήμης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Μάθημα              : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β Γυμνασίου Ημερομηνία : …………………………
Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………………………….…………….



Καλή επιτυχία!

Ε. Γράψτε την ονομασία των θυρών του υπολογιστή που δείχνουν τα βέλη (2 μονάδες)

Ζ. Απαντήστε σύντομα σε κάθε μια από τις επόμενες ερωτήσεις (2 μονάδες)
 Θέλεις να συνδέσεις τον υπολογιστή σου με τον υπολογιστή του αδερφού σου έτσι ώστε να μπορέσετε να 

παίξετε ως αντίπαλοι στο αγαπημένο σας παιχνίδι. Τι κάρτα πρέπει να έχουν οι υπολογιστές σας; 

αα.. κκάάρρτταα μμόόννττεεμμ ββ.. κκάάρρτταα οοθθόόννηηςς γγ.. κκάάρρτταα δδιικκττύύοουυ δδ.. κκάάρρτταα ββίίννττεεοο

 Τα ηχεία του υπολογιστή σου δουλεύουν κανονικά αλλά δεν μπορείς να ακούσεις μουσική. Πιο από τα επόμενα 
θα πρέπει να ελέγξεις;

αα.. ττηηνν κκάάρρτταα ττηηλλεεόόρραασσηηςς ββ.. ττηηνν κκάάρρτταα γγρρααφφιικκώώνν γγ.. ττηηνν κκάάρρτταα δδιικκττύύοουυ δδ.. ττηηνν κκάάρρτταα ήήχχοουυ

 Ο φίλος σου παρακολουθεί την αγαπημένη του τηλεοπτική εκπομπή από τον υπολογιστή του. Τι θα πρέπει να 
αγοράσεις ώστε να μπορείς να το κάνεις κι εσύ;

αα.. κκάάρρτταα ττηηλλεεόόρραασσηηςς ββ.. κκάάρρτταα γγρρααφφιικκώώνν γγ.. κκάάρρτταα ββίίννττεεοο δδ.. κκάάρρτταα ήήχχοουυ

 Στην τελευταία εκδρομή τράβηξες με την κάμερα σου κάποια πολύ ωραία βίντεο. Σε ποια κάρτα θα πρέπει να 
συνδέσεις την κάμερα σου ώστε να μπορέσεις να εισάγεις τα βίντεο αυτά στον υπολογιστή και να τα 
επεξεργαστείς;

αα.. σσττηηνν κκάάρρτταα ττηηλλεεόόρραασσηηςς ββ.. σσττηηνν κκάάρρτταα γγρρααφφιικκώώνν γγ.. σσττηηνν κκάάρρτταα ββίίννττεεοο δδ.. σσττηηνν κκάάρρτταα μμόόννττεεμμ

Η. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της ψηφιακής αποθήκευσης μιας εικόνας ή ήχου;
(4 μονάδες)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Line in Line out





 Α. Αντιστοιχίστε τα παρακάτω μεταξύ τους (δύο περισσεύουν) 
(3,5 μονάδες)

        

		

		Α

		Β



		

		ψηφιακό σύστημα

		α. Μονάδα μέτρησης της πληροφορίας



		

		Byte

		β. 0 ή 1



		

		δυαδικό

		γ. Αντιστοίχιση ενός δεδομένου σε κάποιο συνδυασμό 0 και 1



		

		bit

		δ. Κώδικας αντιστοίχησης διαφόρων χαρακτήρων σε συνδυασμούς 0 και 1 



		

		ASCII

		ε. Περνά ρεύμα από κάποιον «διακόπτη» του υπολογιστή



		

		1

		ζ.  Παίρνει τιμές από μια συγκεκριμένη ομάδα τιμών



		

		κωδικοποίηση

		η.  Αριθμητικό σύστημα με δύο σύμβολα



		

		

		θ. Δεν περνά ρεύμα από κάποιον «διακόπτη» του υπολογιστή



		

		

		ι.  Παίρνει διάφορες συνεχόμενες τιμές



		

		

		





Β. α. Συμπληρώστε τα πολλαπλάσια του byte
(3 μονάδες)
 

1 byte = _________



1 ___ = 1000 byte


1 MB = _______________________byte
1 ___ = 1000 MB


β. Ο Χρήστος έγγραψε μια έκθεση 80 γραμμών. Θα μπορέσει να την  αποθηκεύσει σε μια δισκέτα με ελεύθερο χώρο 2,5 ΚΒ, αν σε κάθε γραμμή υπάρχουν περίπου 30 γράμματα; 
Δικαιολογήστε την απάντηση σας

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Γ. Βάλτε ένα ( σε όσα τοποθετούνται ή βρίσκονται ΠΑΝΩ στην μητρική πλακέτα του υπολογιστή.
(2 μονάδες)

		

		Σκληρός δίσκος



		

		Επεξεργαστής



		

		Εσωτερικές κάρτες επέκτασης



		

		Τροφοδοτικό



		

		Κύρια μνήμη (RAM)



		

		Οδηγός δισκέτας



		

		Θύρες για την σύνδεση του πληκτρολογίου και του ποντικιού





Δ. Συμπληρώστε τα κενά και έπειτα κάντε τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις
(3,5 μονάδες) 
 

		Είδη μνήμης

		

		Χαρακτηριστικά



		              α. ______

		

		Ο υπολογιστής αποθηκεύει εκεί δεδομένα και εντολές



		

		

		Περιέχει πληροφορίες απαραίτητες για το ξεκίνημα και τη λειτουργία του υπολογιστή



		

		

		Τα περιεχόμενα της δεν σβήνονται ποτέ



		β. ________

		

		Το μειονέκτημα της είναι ότι τα περιεχόμενα της σβήνονται όταν κοπεί το ρεύμα



		

		

		Μπορούμε αν θέλουμε να αυξήσουμε το μέγεθος της προσθέτοντας επιπλέον κάρτες μνήμης





Ε. Γράψτε την ονομασία των θυρών του υπολογιστή που δείχνουν τα βέλη
(2 μονάδες)





 





Ζ. Απαντήστε σύντομα σε κάθε μια από τις επόμενες ερωτήσεις  
(2 μονάδες)

· Θέλεις να συνδέσεις τον υπολογιστή σου με τον υπολογιστή του αδερφού σου έτσι ώστε να μπορέσετε να παίξετε ως αντίπαλοι στο αγαπημένο σας παιχνίδι. Τι κάρτα πρέπει να έχουν οι υπολογιστές σας; 

α. κάρτα μόντεμ 

β. κάρτα οθόνης

γ. κάρτα δικτύου
δ. κάρτα βίντεο


· Τα ηχεία του υπολογιστή σου δουλεύουν κανονικά αλλά δεν μπορείς να ακούσεις μουσική. Πιο από τα επόμενα θα πρέπει να ελέγξεις;

α. την κάρτα τηλεόρασης
β. την κάρτα γραφικών

γ. την κάρτα δικτύου
δ. την κάρτα ήχου


· Ο φίλος σου παρακολουθεί την αγαπημένη του τηλεοπτική εκπομπή από τον υπολογιστή του. Τι θα πρέπει να αγοράσεις ώστε να μπορείς να το κάνεις κι εσύ;

α. κάρτα τηλεόρασης

β. κάρτα γραφικών

γ. κάρτα βίντεο

δ. κάρτα ήχου


· Στην τελευταία εκδρομή τράβηξες με την κάμερα σου κάποια πολύ ωραία βίντεο. Σε ποια κάρτα θα πρέπει να συνδέσεις την κάμερα σου ώστε να μπορέσεις να εισάγεις τα βίντεο αυτά στον υπολογιστή και να τα επεξεργαστείς;

α. στην κάρτα τηλεόρασης
β. στην κάρτα γραφικών

γ. στην κάρτα βίντεο
δ. στην κάρτα μόντεμ 

Η. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της ψηφιακής αποθήκευσης μιας εικόνας ή ήχου;
 
(4 μονάδες) 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 





ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ


Μάθημα              : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	Β Γυμνασίου		 	 Ημερομηνία : …………………………


Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………………………….…………….








Line out





Line in











Καλή επιτυχία!




