
Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία : 5-12-2000
Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης Διάρκεια 45 Λεπτά
Τμήμα : Β….
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..

Διαγώνισμα Α’ Τριμήνου
Καλή Επιτυχία

1ο Θέμα  (3 μονάδες)

Οι πιο διαδεδομένοι μη κρουστικοί εκτυπωτές είναι οι ______________________________ 

__________________. Οι πιο γνωστοί κρουστικοί εκτυπωτές είναι οι _________________ 

_______________. Για έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας αλλά με μικρό κόστος θα 

χρησιμοποιούσατε εκτυπωτή ______________________________. Εάν δεν σας ενδιαφέρει το 

κόστος αγοράς ενός εκτυπωτή αλλά μόνο η ποιότητα εκτύπωσης και η ταχύτητα, θα αγοράζατε 

εκτυπωτή _____________________________. Υπάρχουν δύο ειδών οθόνες ανάλογα με την 

τεχνολογία στην οποία βασίζονται. Αυτές είναι οι ___________________________________ και οι 

______________ _______________________________. 

2ο Θέμα  (1,5 μονάδες)
Τα τρία βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε.) είναι:

α)………………………………………………….

β)………………………………………………….

γ)………………………………………………….

3ο Θέμα  (1,5 μονάδες)
Ποια είναι τα τρία είδη διαύλων που γνωρίζεται και τι είδους πληροφορίες περνάνε από τον καθένα. 

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

4ο Θέμα  (2 μονάδες)
Αναφέρετε τουλάχιστον 3 βασικά χαρακτηριστικά που θα προσέχατε κατά την αγορά μιας οθόνης εάν 
δεν σας ενδιέφερε το κόστος.

…………………………………………………………………………………………………..…….……………

…………………………………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...………………………

5ο Θέμα  (1,5 μονάδες)
Αναφέρετε σύντομα τον λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιούσατε ένα σαρωτή (Scanner).

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….



6ο Θέμα  (3 μονάδες)

Χωρίστε τις επόμενες συσκευές σε μονάδες εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης.

Εισόδου Εξόδου Αποθήκευσης

7ο Θέμα  (2 μονάδες)
Υπολογίστε πόσα byte καταλαμβάνει κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις:

Πρόταση Byte

Αποθήκευση της πληροφορίας.

Λέξεις–Κλειδιά

1η γενιά

(Organizer)

8ο Θέμα  (2 μονάδα)

Οι τιμές που μπορεί να πάρει ένα bit είναι _______ και _______.

Ένα byte ισούται με ______________.

Ένα ΜB (Mega Byte) ισούται με __________________ KB (Kilo Byte).

Ένα σκληρός δίσκος 10 GB ισούται με  __________________________ MB.

9ο Θέμα  (3,5 μονάδες)
Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:

Σ Λ
Όταν δύο υπολογιστές είναι συμβατοί τότε  τα προγράμματα του ενός μπορούν 
να εκτελεστούν και από τον άλλο. 

Όταν οι υπολογιστές είναι επεκτάσιμοι μπορούμε να προσθέτουμε καινούργιες 
συσκευές όποτε το θεωρούμαι αναγκαίο. 

Τα δύο βασικά είδη κύρια μνήμης είναι ο σκληρός δίσκος και η δισκέτα 
Το σύνολο των εξαρτημάτων – μονάδων από τα οποία αποτελείται ο 
υπολογιστής ονομάζεται υλικό (Hardware) του υπολογιστή 

Σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή μια θέση μνήμης «χωράει» δύο χαρακτήρες 

Κάθε θέση μνήμης έχει τουλάχιστον δύο διευθύνσεις 

Τόσο η μνήμη RAM όσο και η μνήμη ROM είναι μνήμες τυχαίας προσπέλασης 

Εκτυπωτής – Σαρωτής – Οθόνη – Δισκέτα - Ποντίκι – Μικρόφωνο – CDROm - Πληκτρολόγιο –
Ηχεία – Σκληρός δίσκος – Χειριστήριο - Ακουστικά





Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία : 5-12-2000
Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης Διάρκεια 45 Λεπτά
Τμήμα : Β….
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..

Διαγώνισμα Α’ Τριμήνου
Καλή Επιτυχία

1ο Θέμα  (3 μονάδες)

Υπάρχουν δύο ειδών οθόνες ανάλογα με την τεχνολογία στην οποία βασίζονται. Αυτές είναι οι 

_____________________________ και οι _____________________________. Οι πιο διαδεδομένοι 

κρουστικοί εκτυπωτές είναι οι ________________________________. Οι πιο γνωστοί μη κρουστικοί 

εκτυπωτές είναι οι ________________________________________________. Για έγχρωμες 

εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας αλλά με μικρό κόστος θα χρησιμοποιούσατε εκτυπωτή 

________________________________. Εάν δεν σας ενδιαφέρει το κόστος αγοράς ενός εκτυπωτή 

αλλά μόνο η ποιότητα εκτύπωσης και η ταχύτητα θα αγοράζατε εκτυπωτή 

________________________________. 

2ο Θέμα  (1,5 μονάδες)
Τα τρία βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε.) είναι:

α)………………………………………………….

β)………………………………………………….

γ)………………………………………………….

3ο Θέμα  (1,5 μονάδες)
Ποια είναι τα τρία είδη διαύλων που γνωρίζεται και τι είδους πληροφορίες περνάνε από τον καθένα. 

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

4ο Θέμα  (2 μονάδες)
Αναφέρετε τα 3 πιο βασικά χαρακτηριστικά που θα προσέχατε κατά την αγορά ενός εκτυπωτή 
ψεκασμού.

…………………………………………………………………………………………………..…….……………

…………………………………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...………………………

5ο Θέμα  (1,5 μονάδες)
Αναφέρετε σύντομα τον λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιούσατε ένα σαρωτή (Scanner).

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….



6ο Θέμα  (3 μονάδες)

Χωρίστε τις επόμενες συσκευές σε μονάδες εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης.

Εισόδου Αποθήκευσης Εξόδου

7ο Θέμα  (2 μονάδες)
Υπολογίστε πόσα byte καταλαμβάνει κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις:

Πρόταση Byte

Λέξεις–Κλειδιά

(Computer)

2η γενιά υπολογιστών

Επεξεργασία των δεδομένων.

8ο Θέμα  (2 μονάδα)

Οι τιμές που μπορεί να πάρει ένα bit είναι _______ και _______.

Ένα byte ισούται με ______________.

Ένα GB (Giga Byte) ισούται με __________________ MB (Mega Byte).

Ένα σκληρός δίσκος 1 GB ισούται με  __________________________ MB.

9ο Θέμα  (3,5 μονάδες)
Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:

Σ Λ
Το σύνολο των εξαρτημάτων – μονάδων από τα οποία αποτελείται ο 
υπολογιστής ονομάζεται υλικό (Hardware) του υπολογιστή. 

Όταν οι υπολογιστές είναι επεκτάσιμοι μπορούμε να προσθέτουμε καινούργιες 
συσκευές όποτε το θεωρούμαι αναγκαίο. 

Σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή μια θέση μνήμης «χωράει» τέσσερις 
χαρακτήρες. 

Τόσο η μνήμη RAM όσο και η μνήμη ROM είναι μνήμες τυχαίας προσπέλασης. 

Τα δύο βασικά είδη κύρια μνήμης είναι το CD-Rom και η δισκέτα. 

Κάθε θέση μνήμης έχει τουλάχιστον δύο διευθύνσεις. 
Όταν δύο υπολογιστές δεν είναι συμβατοί τότε  τα προγράμματα του ενός 
μπορούν να εκτελεστούν και από τον άλλο. 

Εκτυπωτής – Σαρωτής – Οθόνη – Δισκέτα - Ποντίκι – Μικρόφωνο – CDROm - Πληκτρολόγιο –
Ηχεία – Σκληρός δίσκος – Χειριστήριο - Ακουστικά





Μάθημα: Πληροφορική 
Ημερομηνία : 5-12-2000



Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης 
Διάρκεια 45 Λεπτά


Τμήμα : Β….


Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..


Διαγώνισμα Α’ Τριμήνου


Καλή Επιτυχία


1ο Θέμα  (3 μονάδες)


Οι πιο διαδεδομένοι μη κρουστικοί εκτυπωτές είναι οι ______________________________ __________________. Οι πιο γνωστοί κρουστικοί εκτυπωτές είναι οι _________________ _______________. Για έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας αλλά με μικρό κόστος θα χρησιμοποιούσατε εκτυπωτή ______________________________. Εάν δεν σας ενδιαφέρει το κόστος αγοράς ενός εκτυπωτή αλλά μόνο η ποιότητα εκτύπωσης και η ταχύτητα, θα αγοράζατε εκτυπωτή _____________________________. Υπάρχουν δύο ειδών οθόνες ανάλογα με την τεχνολογία στην οποία βασίζονται. Αυτές είναι οι ___________________________________ και οι ______________ _______________________________. 


2ο Θέμα  (1,5 μονάδες)

Τα τρία βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε.) είναι:



α)………………………………………………….



β)………………………………………………….



γ)………………………………………………….


3ο Θέμα  (1,5 μονάδες)


Ποια είναι τα τρία είδη διαύλων που γνωρίζεται και τι είδους πληροφορίες περνάνε από τον καθένα. 


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


4ο Θέμα  (2 μονάδες)

Αναφέρετε τουλάχιστον 3 βασικά χαρακτηριστικά που θα προσέχατε κατά την αγορά μιας οθόνης εάν δεν σας ενδιέφερε το κόστος.


…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………


5ο Θέμα  (1,5 μονάδες)

Αναφέρετε σύντομα τον λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιούσατε ένα σαρωτή (Scanner).


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


6ο Θέμα  (3 μονάδες)


Χωρίστε τις επόμενες συσκευές σε μονάδες εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης.


		Εισόδου

		Εξόδου

		Αποθήκευσης



		

		

		





7ο Θέμα  (2 μονάδες)

Υπολογίστε πόσα byte καταλαμβάνει κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις:


		Πρόταση

		Byte



		Αποθήκευση της πληροφορίας.

		



		Λέξεις–Κλειδιά

		



		· 1η γενιά

		



		(Organizer)

		





8ο Θέμα  (2 μονάδα)

Οι τιμές που μπορεί να πάρει ένα bit είναι _______ και _______.


Ένα byte ισούται με ______________.


Ένα ΜB (Mega Byte) ισούται με __________________ KB (Kilo Byte).


Ένα σκληρός δίσκος 10 GB ισούται με  __________________________ MB.


9ο Θέμα  (3,5 μονάδες)

Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:



 


		


		Σ
 Λ



		Όταν δύο υπολογιστές είναι συμβατοί τότε  τα προγράμματα του ενός μπορούν να εκτελεστούν και από τον άλλο.

		




		Όταν οι υπολογιστές είναι επεκτάσιμοι μπορούμε να προσθέτουμε καινούργιες συσκευές όποτε το θεωρούμαι αναγκαίο.

		




		Τα δύο βασικά είδη κύρια μνήμης είναι ο σκληρός δίσκος και η δισκέτα

		




		Το σύνολο των εξαρτημάτων – μονάδων από τα οποία αποτελείται ο υπολογιστής ονομάζεται υλικό (Hardware) του υπολογιστή

		




		Σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή μια θέση μνήμης «χωράει» δύο χαρακτήρες

		




		Κάθε θέση μνήμης έχει τουλάχιστον δύο διευθύνσεις

		




		Τόσο η μνήμη RAM όσο και η μνήμη ROM είναι μνήμες τυχαίας προσπέλασης

		






Μάθημα: Πληροφορική 
Ημερομηνία : 5-12-2000



Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης 
Διάρκεια 45 Λεπτά


Τμήμα : Β….


Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..


Διαγώνισμα Α’ Τριμήνου


Καλή Επιτυχία


1ο Θέμα  (3 μονάδες)


Υπάρχουν δύο ειδών οθόνες ανάλογα με την τεχνολογία στην οποία βασίζονται. Αυτές είναι οι _____________________________ και οι _____________________________. Οι πιο διαδεδομένοι κρουστικοί εκτυπωτές είναι οι ________________________________. Οι πιο γνωστοί μη κρουστικοί εκτυπωτές είναι οι ________________________________________________. Για έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας αλλά με μικρό κόστος θα χρησιμοποιούσατε εκτυπωτή ________________________________. Εάν δεν σας ενδιαφέρει το κόστος αγοράς ενός εκτυπωτή αλλά μόνο η ποιότητα εκτύπωσης και η ταχύτητα θα αγοράζατε εκτυπωτή ________________________________. 


2ο Θέμα  (1,5 μονάδες)

Τα τρία βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε.) είναι:



α)………………………………………………….



β)………………………………………………….



γ)………………………………………………….


3ο Θέμα  (1,5 μονάδες)


Ποια είναι τα τρία είδη διαύλων που γνωρίζεται και τι είδους πληροφορίες περνάνε από τον καθένα. 


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


4ο Θέμα  (2 μονάδες)

Αναφέρετε τα 3 πιο βασικά χαρακτηριστικά που θα προσέχατε κατά την αγορά ενός εκτυπωτή ψεκασμού.


…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………


5ο Θέμα  (1,5 μονάδες)

Αναφέρετε σύντομα τον λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιούσατε ένα σαρωτή (Scanner).


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


6ο Θέμα  (3 μονάδες)


Χωρίστε τις επόμενες συσκευές σε μονάδες εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης.


		Εισόδου

		Αποθήκευσης

		Εξόδου



		

		

		





7ο Θέμα  (2 μονάδες)

Υπολογίστε πόσα byte καταλαμβάνει κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις:


		Πρόταση

		Byte



		Λέξεις–Κλειδιά

		



		(Computer)

		



		· 2η γενιά υπολογιστών

		



		Επεξεργασία των δεδομένων.

		





8ο Θέμα  (2 μονάδα)

Οι τιμές που μπορεί να πάρει ένα bit είναι _______ και _______.


Ένα byte ισούται με ______________.


Ένα GB (Giga Byte) ισούται με __________________ MB (Mega Byte).


Ένα σκληρός δίσκος 1 GB ισούται με  __________________________ MB.


9ο Θέμα  (3,5 μονάδες)

Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:



 


		


		Σ
 Λ



		Το σύνολο των εξαρτημάτων – μονάδων από τα οποία αποτελείται ο υπολογιστής ονομάζεται υλικό (Hardware) του υπολογιστή.

		




		Όταν οι υπολογιστές είναι επεκτάσιμοι μπορούμε να προσθέτουμε καινούργιες συσκευές όποτε το θεωρούμαι αναγκαίο.

		




		Σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή μια θέση μνήμης «χωράει» τέσσερις χαρακτήρες.

		




		Τόσο η μνήμη RAM όσο και η μνήμη ROM είναι μνήμες τυχαίας προσπέλασης.

		




		Τα δύο βασικά είδη κύρια μνήμης είναι το CD-Rom και η δισκέτα.

		




		Κάθε θέση μνήμης έχει τουλάχιστον δύο διευθύνσεις.

		




		Όταν δύο υπολογιστές δεν είναι συμβατοί τότε  τα προγράμματα του ενός μπορούν να εκτελεστούν και από τον άλλο.
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