
  Το Υλικό του Υπολογιστή 

Αδαμίδου Δήμητρα 1 

Κεφάλαιο 2ο:  Φύλλο εργασίας 2 

Σταυρόλεξο & Ασκήσεις Εμπέδωσης 

 

ΤΑΞΗ: A΄ Γυμνασίου 

    

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα 

 

Χωριστείτε σε ομάδες των 2 ατόμων. 

 

Δραστηριότητα 1 

Ανοίξτε το φυλλομετρητή Mozilla Firefox που βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια Εργασίας του 
σταθμού εργασία σας και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου. Στην αριστερή στήλη επιλέξτε  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΕκπαιδευτικό ΥλικόA’ Γυμνασίου και μετά «Παραδόσεις & Φύλλα Εργασίας 
ανά Κεφάλαιο». Πηγαίνετε στην Ενότητα «Κεφάλαιο 2ο» και πατήστε στην προτελευταία κουκίδα 
πάνω στη λέξη εδώ για να λύσετε ένα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ!  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόλις μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου, προκειμένου να σας 

εμφανιστεί η σελίδα συμπλήρωσης του σταυρόλεξου, πατήστε πάνω στο εικονίδιο  που 

βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, ακριβώς δεξιά από το εικονίδιο .  

Στην καρτέλα του φυλλομετρητή που θα εμφανιστεί, συμπληρώστε το σταυρόλεξο ως εξής: Πατάτε 
κάθε φορά πάνω σε ένα νούμερο για να εμφανιστεί η περιγραφή της λέξης που ζητείται. Αφού 
συμπληρώσετε τη λέξη στο κενό δίπλα από την περιγραφή, πατήστε οπωσδήποτε πάνω στο κουμπί 
«Εισαγωγή» για να ενημερωθεί το σταυρόλεξο.  

Προσοχή: Οργογραφικά λάθη σας αφαιρούν βαθμούς καθώς σας ζητείται να τα διορθώσετε μετά 
τον έλεγχο. Εάν ζητήσετε βοήθεια, επίσης σας αφαιρούνται βαθμοί από το σκορ σας. 

Μόλις ολοκληρώσετε τις απαντήσεις σας, πατήστε πάνω στο κουμπί  ώστε να εντοπίσει 
τα λάθη σας και να μπορέσετε να τα διορθώσετε. Αφού ολοκληρώσετε το σταυρόλεξο, ξαναπατήστε 

ώστε να δείτε το σκορ σας. Μετά επιλέξτε Αρχείο -> Αποθήκευση σελίδας ως... και 
σώστε το αρχείο με το όνομα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ-ΕΠΙΘΕΤΑ  στο φάκελο του τμήματός σας (όπου επίθετα 
είναι τα επίθετα των μελών της ομάδας σας). 

Έχετε 10’ καιρό: Βιαστείτε!!! 

 

Δραστηριότητα 2 

Επιστρέψτε στην ιστοσελίδα του σχολείου και στην ενότητα της Πληροφορικής που ήσασταν πριν. 
Πατήστε στην τελευταία κουκίδα πάνω στη λέξη ΚΟΥΙΖ.  

1. Θα σας εμφανιστεί μία καρτέλα με 3 ασκήσεις. Πατήστε πάνω στη 1η άσκηση με τίτλο 
«Βασικές Λειτουργίες & Υλικό του Υπολογιστή».  
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Σημείωση: Εάν ζητήσετε βοήθεια πατώντας πάνω στο ? στα κενά 8, 9, θα σας αφαιρεθεί 
ποσοστό από το σκορ σας. Κάθε λέξη χρησιμοποιείται μία μόνο φορά. 

Αφού ολοκληρώσετε την άσκηση, πατήστε πάνω στο κουμπί  ώστε να εντοπίσει 
τα λάθη σας και να μπορέσετε να τα διορθώσετε. Αφού τελειώσετε, ξαναπατήστε 

ώστε να δείτε το σκορ σας. Πατήστε  στο παράθυρο που θα εμφανιστεί με 
το σκορ σας. Επιλέξτε Αρχείο -> Αποθήκευση σελίδας ως... και σώστε το αρχείο με το όνομα 
ΑΣΚΗΣΗ 1-ΕΠΙΘΕΤΑ στο φάκελο του τμήματός σας. 

2. Στη συνέχεια, πατήστε στο κουμπί «=> Επόμενη Άσκηση» ( ). Θα 
εμφανιστεί η καρτέλα της 2ης άσκησης με τίτλο «Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών» (5 
ερωτήσεις).  

Επιλέξτε μία απάντηση από τις 4 επιλογές που σας δίνονται για κάθε μία από τις 5 
ερωτήσεις. Εάν επιλέξετε λάθος, θα κληθείτε να ξαναεπιλέξετε μέχρι να βρείτε τη σωστή. 
Βαθμοί αφαιρούνται για κάθε λάθος απάντηση.  

Αφού ολοκληρώσετε και τις 5 ερωτήσεις, θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο με το σκορ σας. 

Πατήστε   και μετά επιλέξτε Αρχείο -> Αποθήκευση σελίδας ως... και σώστε το 
αρχείο με το όνομα ΑΣΚΗΣΗ 2-ΕΠΙΘΕΤΑ στο φάκελο του τμήματός σας. 

3. Τέλος, πατήστε στο κουμπί «=> Επόμενη Άσκηση». Θα εμφανιστεί η καρτέλα της 3ης 
άσκησης με τίτλο «Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους».  

Αφού ολοκληρώσετε την άσκηση των 8 ερωτήσεων, θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο με το 

σκορ σας. Πατήστε  και μετά, επιλέξτε Αρχείο -> Αποθήκευση σελίδας ως... και 
σώστε το αρχείο με το όνομα ΑΣΚΗΣΗ 3-ΕΠΙΘΕΤΑ στο φάκελο του τμήματός σας. 

Οποιαδήποτε στιγμή πατώντας πάνω στο κουμπί «ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ» ( ), πηγαίνετε στην αρχική 

σελίδα των ασκήσεων. Το κουμπί «Πίσω» ( )λειτουργεί όπως το κουμπί Πίσω του 
φυλλομετρητή, δηλαδή σας πηγαίνει στην προηγούμενη σελίδα που είχατε ανοίξει στο 
φυλλομετρητή. 

 

Καλή σας διασκέδαση!!!! 


