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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
Θέµα: Γενικές Γνώσεις 
Ηµεροµηνία: 12 Μαρτίου 2011 
∆ιάρκεια: 45 λεπτά  
 

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες. 
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις (1-20) στο τετράδιο απαντήσεων. 

Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 5 µονάδες. 

 
Ερώτηση 1 

 
α)  Με αφορµή τις επόµενες βουλευτικές εκλογές γίνεται λόγος για την «αρχή της 
     αναλογικότητας και αντιπροσωπευτικότητας». Εξηγήστε, σε συντοµία, τους όρους αυτούς. 
β)  Να εξηγήσετε, µε δικά σας λόγια, τι είναι «αειφόρος ανάπτυξη». 
 
Ερώτηση 2 
 

Γιατί προωθείται η χρήση του φυσικού αερίου ως πηγή ενέργειας σε αντικατάσταση του 

πετρελαίου, τόσο στην Κύπρο όσο και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες;  Να αναφέρετε δύο 

λόγους. 

Ερώτηση 3 
 

Για καθεµιά από τις ακόλουθες δηλώσεις, που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
όργανά της, να γράψετε εάν είναι ορθή ή λανθασµένη, χωρίς να δώσετε εξηγήσεις. 
   α)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ονοµαζόταν παλαιότερα Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. 
   β)  Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διορίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις.  
   γ)  Όλες οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαµβάνονται οµόφωνα. 
   δ)  Αν παρουσιαστούν διαφωνίες µεταξύ ενός εθνικού νόµου και ενός ευρωπαϊκού, τότε τον 
        τελικό λόγο έχει το δικαστήριο της Ε.Ε. 
   ε)  Η τελευταία διεύρυνση της Ε.Ε. έγινε το 2004. 
 
Ερώτηση 4 

 
Σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα µπορούν να υποβάλλουν οι 
ίδιοι προτάσεις στα όργανα της Ε.Ε. για ανάληψη συγκεκριµένων αποφάσεων, µε το λεγόµενο 
µηχανισµό «πρωτοβουλία των πολιτών».  
Ποιος είναι ο σκοπός του µηχανισµού αυτού και πώς θα προωθείται στην πράξη;  
 
Ερώτηση 5  
   
Να αντιστοιχίσετε τα πιο κάτω γεγονότα της  κυπριακής ιστορίας µε τις ορθές χρονολογίες. 

    Α.  Κατάκτηση από το Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο  (α)  1571 
    Β.  Ανακήρυξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  (β)  1878  
    Γ.  Έναρξη της Τουρκοκρατίας    (γ)  2004 
    ∆.  Έναρξη της Αγγλοκρατίας    (δ)  1960 
    Ε.  Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση   (ε)  1191 
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Ερώτηση 6 
 
Να αναφέρετε, σε συντοµία, τι είναι ο τύµβος της Μακεδονίτισσας.  
 
Ερώτηση 7 
 
α)  Ποια είναι τα τρία µεγαλύτερα, σε χωρητικότητα, φράγµατα της Κύπρου;   
β)  Σε ποιον κόλπο της Κύπρου εκβάλλει ο καθένας από τους ποταµούς (χειµάρρους);  
  Α.  Πεδιαίος  Β.  Σερράχης 
   
Ερώτηση 8 
 

∆ίνονται τα κυπριακά χωριά: Λύση, Πρόδροµος, Λυθράγκωµη, Ανδρολύκου και Άλωνα.  
Σε ποια από τις πιο κάτω περιοχές βρίσκεται το καθένα από αυτά;  
Πιτσιλιά, Μεσαορία, Ακάµας, Καρπασία, Μαραθάσα. 
 
Ερώτηση 9 
 
Να δώσετε το πλήρες όνοµα του Υπουργείου που έχει την αρµοδιότητα για το καθένα από τα 
πιο κάτω: 
    Α.  Στατιστική Υπηρεσία 
    Β.  Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών 
    Γ.  Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας  
    ∆.  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 
    Ε.  Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως  
 
Ερώτηση 10 
 
Να συµπληρώσετε τα κενά στο πιο κάτω κείµενο, που αναφέρεται στη γεωγραφία της Ελλάδας. 
Στο τετράδιό σας να µεταφέρετε µόνο το γράµµα, στην παρένθεση, και δίπλα να γράψετε τη 
λέξη που θεωρείτε ότι είναι κατάλληλη. 
 
«Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο νότιο τµήµα της (α) ............. χερσονήσου και στη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο θάλασσα. Στα βόρεια έχει σύνορα µε την Αλβανία, τη Βουλγαρία και την (β) ..............., 
ενώ στα ανατολικά µε το ευρωπαϊκό τµήµα της (γ)............... Στα δυτικά της Ελλάδας εκτείνεται το 
(δ)............ Πέλαγος, στα ανατολικά το Αιγαίο ενώ προς τα νότια το (ε )........... Πέλαγος. 
 
Ερώτηση 11 
 

Να γράψετε ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι ορθές και ποιες λανθασµένες. 
α)  Η Μεγάλη Βρετανία είναι η πολυπληθέστερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
β)  Όλες οι χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου διαβρέχονται από τη Βαλτική θάλασσα. 
γ)  Η Σικελία είναι το µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου Θαλάσσης. 
δ)  Το Κρεµλίνο βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία. 
ε)  Η πρωτεύουσα της Λετονίας είναι η Ρίγα.       
             
Ερώτηση 12 
 
Οι λέξεις που δίνονται πιο κάτω µπορούν να τοποθετηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
σχηµατίσουν µια πρόταση. Αφού γράψετε την πρόταση αυτή, να σηµειώσετε αν το νόηµα  
που εκφράζει είναι ορθό ή λανθασµένο. 
           τα αποτελούν Ασίας φυσικά τα και Ευρώπης όρη σύνορα Ουράλια µεταξύ  
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Ερώτηση 13 
     
Πιο κάτω δίνεται διάγραµµα της Στατιστικής Υπηρεσίας όπου παρουσιάζεται, ανά τοµέα, η 
κατανοµή των απασχολουµένων στην κυπριακή οικονοµία για τα έτη 1999 και 2009.  
α)  Να εξηγήσετε, σε συντοµία, τι είναι πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τοµέας 
     οικονοµικής παραγωγής;  
β)  Να σχολιάσετε τη µεταβολή των ποσοστών στους τρεις τοµείς της κυπριακής οικονοµίας, 
     την περίοδο 1999 – 2009. 

 
 
Ερώτηση 14 
 
Α)  Η αρχαία ελληνική φράση «αρχή άνδρα δείκνυσι», που χρησιµοποιείται και σήµερα στην 
      πολιτική, σηµαίνει:  
 Α.  Ο φίλαρχος άνθρωπος είναι επιτυχηµένος στη ζωή του. 
 Β.  Η εξουσία αποκαλύπτει τις ικανότητες και το χαρακτήρα του ανθρώπου. 
 Γ.  Η αρχή σηµαδεύει τη µελλοντική πορεία του ανθρώπου. 
 ∆.  Τα αξιώµατα φθείρουν τον άνθρωπο. 
β)  Τι σηµαίνει ο όρος «Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ)»; 
 
Ερώτηση 15 
         

α)  Να βρείτε, στην καθεµιά περίπτωση ξεχωριστά, την κατάληξη που µπορεί να προστεθεί σε 
     όλες τις συλλαβές, ώστε να σχηµατίζονται λέξεις. 
     ι.       ΚΟΣ . . . ,     ∆ΡΥ . . . ,     ΧΑ . . . ,     ΘΥ . . . ,     ΑΤ . . . ,     ΧΥ . . . 
     ιι.      ΚΡ . . . . ,     ΦΘ . . . . ,     ΧΡ . . . . ,   ΘΡ . . . . ,    Τ . . . . ,     Π . . . . 
 
β)  Να βρείτε, στην καθεµιά περίπτωση, τη λέξη που έχει την ίδια σηµασία µε τις λέξεις:  
     ι.      χαρακτήρας – εφηµερίδες   
     ιι.     πέλαγος – εκατοστόµετρο 
 
Ερώτηση 16 
 
α)  Μερικοί µήνες έχουν 31 ηµέρες. Πόσοι µήνες έχουν 28 ηµέρες; 
β)  Πριν το τέρµα του Μαραθωνίου δρόµου ο Κενυάτης αθλητής προσπέρασε τον τρίτο δροµέα.  
     Ποια θέση κατέλαβε ο Κενυάτης αθλητής; 
γ)  Ποιος αριθµός προκύπτει εάν διαιρέσετε το 30 διά του ½ και προσθέσετε 10; 
δ)  Ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και µισό τούβλο. Πόσα κιλά ζυγίζει ένα τούβλο; 
ε)  Τρεις γάτοι τρώνε τρεις ποντικούς σε τρία λεπτά. Πόσα λεπτά χρειάζονται 100 γάτοι για να 
     φάνε 100 ποντικούς; 
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Ερώτηση 17  
 

Να βρείτε τους αριθµούς Χ και Ψ, που λείπουν στις ακόλουθες σειρές αριθµών: 
 

α)             1          8          27          Χ; 
 
β)             3          7          16 
                6          13         28 
                9          19         Ψ; 
 

Ερώτηση 18 
  

Να βρείτε τους αριθµούς Υ, Φ και Ω, που λείπουν στις ακόλουθες σειρές αριθµών: 
 

             α)            2          6          18          54 
                            Υ;         9          27          81 

 
 β)            9          (45)          81 
                8          (36)          64 
               10         (Φ;)          Ω; 
 

Ερώτηση 19 
 
α)  Με ποια θέµατα ασχολείται η ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO);  
β)  Σε ποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα βρίσκεται η έδρα της; 
 
Ερώτηση 20 
 
Ποιο είναι το νόηµα της πιο κάτω γελοιογραφίας; 
 

 
 
 

------  ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ------ 
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