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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 
Θέµα: Γενικές Γνώσεις 
Ηµεροµηνία: 19 Φεβρουαρίου 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)   Να αναφέρετε δύο (2) αραβικές χώρες στις οποίες οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις 
οδήγησαν, τις τελευταίες βδοµάδες, στην παραίτηση των κυβερνήσεών τους; 

β)   Γράψτε δύο (2) σηµαντικούς λόγους για τις εξεγέρσεις στις χώρες αυτές.  
 
Ερώτηση 2  
   
∆ίνονται οι περίοδοι της ιστορίας της Κύπρου:  
       Ρωµαϊκή, Ελληνιστική, Αγγλοκρατία, Τουρκοκρατία και Βυζαντινή περίοδος.  
Να αντιστοιχίσετε την καθεµιά από αυτές στη σωστή χρονολογική περίοδο:  
 Α.    332 π.Χ. –    58 π.Χ. 
 Β.      58 π.Χ. –  330 µ.Χ. 
 Γ.    330 µ.Χ. – 1191 µ.Χ. 
 ∆.  1571 µ.Χ. – 1878 µ.Χ. 
 Ε.  1878 µ.Χ. – 1960 µ.Χ.  
 
Ερώτηση 3 
 

Ποιες είναι οι επίσηµες γλώσσες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το σύνταγµα  
του 1960; 
   
Ερώτηση 4 
 

α)  Να εξηγήσετε, σε συντοµία, τι καταλαβαίνετε µε τον όρο «ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» και 
β)  Να αναφέρετε ονοµαστικά τρεις. 
 
Ερώτηση 5 
 

Να δώσετε το πλήρες όνοµα του Υπουργείου που έχει την αρµοδιότητα για το καθένα από τα 
πιο κάτω: 
Α.  Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 
Β.  Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
 
Ερώτηση 6 
 

Σε ποια πόλη εδρεύει ο καθένας από τους πιο κάτω διεθνείς οργανισµούς; 
Α.  Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)   
Β.  Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) 
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Ερώτηση 7 
  
Να συµπληρώσετε τα κενά στο πιο κάτω κείµενο, που αναφέρεται στη γεωγραφία της Κύπρου: 
(Στο τετράδιό σας να µεταφέρετε µόνο το γράµµα, στην παρένθεση, και δίπλα να γράψετε τη 
λέξη που θεωρείτε ότι είναι κατάλληλη) 
 
«Στο έδαφος της Κύπρου εκτείνονται δύο οροσειρές, η οροσειρά του Τροόδους µε ψηλότερη 
κορυφή τον Όλυµπο και η οροσειρά του Πενταδακτύλου µε ψηλότερη κορυφή το (α) ________  
Η µεγαλύτερη πεδιάδα του νησιού είναι η πεδιάδα της (β) ________ , την οποία διασχίζουν  
οι ποταµοί Πεδιαίος και (γ_________ ,  που εκβάλλουν στον κόλπο της Αµµοχώστου.  
Η Κύπρος έχει (δ) ________  κλίµα, µε ξηρά και θερµά καλοκαίρια και ήπιους χειµώνες.  
Λόγω της ξηρασίας αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα έλλειψης νερού, για τη λύση του οποίου 
έχουν κατασκευασθεί πολλά φράγµατα, µεγαλύτερο των οποίων είναι αυτό του (ε) ________».     
 
Ερώτηση 8 
 

Να αντιστοιχίσετε καθεµιά από τις πιο κάτω χώρες της Ευρώπης µε τη σωστή οµάδα χωρών. 

Α.  Λιθουανία   (α)  Σκανδιναβική Χερσόνησος 
Β.  Ολλανδία   (β)  Ιβηρική Χερσόνησος 
Γ.  Φιλανδία   (γ)  Βαλκανική Χερσόνησος     
∆.  Ρουµανία   (δ)  Κάτω χώρες 
Ε.  Πορτογαλία  (ε)  Χώρες της Βαλτικής θάλασσας 

 
Ερώτηση 9 
 
α)  Να γράψετε τις τέσσερις χώρες που συνορεύουν στα βόρεια µε την Ελλάδα. 
β)  Ποιο είναι το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας; 
 
Ερώτηση 10 
 
∆ίνονται οι πιο κάτω αρχαιολογικοί χώροι της Κύπρου: 
 
Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, Θέατρο των Σόλων, Αββαείο του Πέλλαπαϊς, Σαλαµίνα και Οικισµός 
της Χοιροκοιτίας.   
Να γράψετε ποιοι από αυτούς βρίσκονται στα κατεχόµενα, από τον τουρκικό στρατό, εδάφη και 
ποιοι βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου; 
 
Ερώτηση 11 
 

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. 
                 έχει Ένωση µέλη η σήµερα κράτη 25 Ευρωπαϊκή 

Ερώτηση 12   
 
α)  Ποια χώρα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάµηνο του 2011; 
β)  Ποιο εξάµηνο θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος;  
 
Ερώτηση 13    
   
Ποια  από τις πιο κάτω ευρωπαϊκές πόλεις δεν ταιριάζει στην παρακάτω οµάδα πόλεων; 
Εξηγήστε γιατί.  
Α.  Όσλο          Β.  Ρώµη          Γ.  Βαρσοβία          ∆.  Θεσσαλονίκη          Ε.  Σόφια   
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Ερώτηση 14   
  
Για καθεµιά από τις ακόλουθες δηλώσεις να γράψετε εάν είναι ορθή ή λανθασµένη, χωρίς να 
δώσετε οποιεσδήποτε εξηγήσεις. 
α)  Η πρωτεύουσα της Γερµανίας είναι η Βόννη. 
β)  Η ψηλότερη οροσειρά της Ευρώπης είναι η οροσειρά των Άλπεων. 
γ)  Το στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί «Άουσβιτς» βρίσκεται στην Πολωνία. 
δ)  Η µικρότερη, σε πληθυσµό, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Μάλτα. 
ε)  Η Κύπρος αντιπροσωπεύεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τέσσερεις Ευρωβουλευτές. 
   
Ερώτηση 15 
     
Πιο κάτω δίνεται διάγραµµα της Στατιστικής Υπηρεσίας όπου παρουσιάζεται η κατανοµή των 
απασχολουµένων, ανά τοµέα, της κυπριακής οικονοµίας για τα έτη 1999 και 2009.  
Να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
α)  Σε ποιο τοµέα της οικονοµίας απασχολούνταν οι περισσότεροι εργαζόµενοι;  
β)  Σε ποιο τοµέα υπήρξε η µεγαλύτερη αύξηση και σε ποιο η µεγαλύτερη µείωση κατά την 
     περίοδο 1999 – 2009;    
γ)  Τι εννοούµε όταν λέµε «δευτερογενής» τοµέας οικονοµικής παραγωγής;     

 
 
Ερώτηση 16 

 
α)  «Όµβρια ύδατα» είναι τα: 
 Α.  υφάλµυρα νερά 
 Β.  νερά της βροχής 
 Γ.  νερά των αποχετεύσεων 
 ∆.  νερά για άρδευση 
β)  Τι σηµαίνει η φράση «επιβολή πλαφόν στις τιµές προϊόντων»; 
 
Ερώτηση 17 
         

α)  Να βρείτε την κατάληξη που µπορεί να προστεθεί σε όλες τις παρακάτω συλλαβές, 
     ώστε να σχηµατίζονται λέξεις. 

ΚΡΙ . . ,     ΧΡΗ . . ,     ΠΑΥ . . ,     ΣΤΑ . . ,     ΘΕ . . ,     ∆Υ . . 
 
β)  Να βρείτε τη λέξη που έχει την ίδια σηµασία µε τη λέξη: ΖΩΗ. 

 
.../4 

 
 



4 

 

 

Ερώτηση 18 
 

α)  Ποιος είναι ο επόµενος αριθµός στη σειρά που ακολουθεί;  
18          10          6          4          ;  

 
β)  Να βρείτε τα γράµµατα, Χ και Ψ, που λείπουν στα δύο τελευταία τετράγωνα. 

 
16 

  
15 

  
17 

  
14 

  
Χ; 

 
32 

  
33 

  
31 

  
34 

  
Ψ; 

 
Ερώτηση 19  
 

Ένας γραφέας πληκτρολογεί, σε δύο ώρες, έξι σελίδες κείµενο. Πόσες σελίδες θα 

πληκτρολογήσουν τρεις γραφείς, όταν πληκτρολογούν τρεις ώρες µε την ίδια ακριβώς ταχύτητα;    

Ερώτηση 20 

Ποιο είναι το νόηµα της πιο κάτω γελοιογραφίας; 

 
 
 
 

------  ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ------ 
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