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

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – Ν. 6(Ι)/98
Θέµα: Γενικές Γνώσεις
Ηµεροµηνία: 9 Απριλίου 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
Για καθεµιά από τις ακόλουθες δηλώσεις να γράψετε εάν είναι ορθή ή λανθασµένη, χωρίς να δώσετε
οποιεσδήποτε εξηγήσεις.
α) Το χωριό Κάρµι βρίσκεται στην επαρχία Κερύνειας.
β) Την πεδιάδα της Μεσαορίας διασχίζουν δυο ποταµοί, ο Πεδιαίος κι ο Γιαλιάς.
Ερώτηση 2
Να αντιστοιχίσετε τα δεδοµένα της στήλης Α µε τις αντίστοιχες περιόδους της κυπριακής ιστορίας που
βρίσκονται στη στήλη Β:
ΣΤΗΛΗ Α΄
Α. Χρονικό Λεόντιου Μαχαιρά
Β. Τάφρος Νταβίλα
Γ. Πρώτη προσφυγή της Κύπρου στον Ο.Η.Ε
∆. Μωσαϊκά Πάφου
Ε. Επανάσταση Ονήσιλου

ΣΤΗΛΗ Β΄
1. Ενετοκρατία
2. Ρωµαϊκή Εποχή
3. Κυπροαρχαϊκή εποχή
4. Αγγλοκρατία
5. Φραγκοκρατία

Ερώτηση 3
Να γράψετε τα ονόµατα δύο φρουρίων που βρίσκονται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου και είναι
συνδεδεµένα µε θρύλους και παραδόσεις του Κυπριακού λαού.
Ερώτηση 4
∆ίνονται τα κυπριακά χωριά: Κακοπετριά, Βατυλή, Λυθράγκωµη, Ανδρολύκου και Άλωνα.
Σε ποια από τις πιο κάτω περιοχές βρίσκεται το καθένα από αυτά: Πιτσιλιά, Μεσαορία, Ακάµας, Καρπασία,
Σολέα;
Ερώτηση 5
Να δηλώσετε τα επίθετα (επώνυµα) των πιο κάτω αξιωµατούχων του κράτους:
α) Γενικός Εισαγγελέας
β) Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης
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Ερώτηση 6
Να συµπληρώσετε τα κενά στο πιο κάτω κείµενο, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη
πραγµατικότητα:
(Στο τετράδιό σας να µεταφέρετε µόνο το γράµµα, στην παρένθεση, και δίπλα να γράψετε τη λέξη που
θεωρείτε κατάλληλη)
Πρόσφατα, στην (α) ................ σηµειώθηκε ισχυρός (β) ..................... που έφτασε τα 9 ρίχτερ. Σαν να µην
έφτανε αυτό, ο εγκέλαδος προκάλεσε και φοβερό (γ) ................, µε αποτέλεσµα στον (δ)............... σταθµό
της Φουκουσίµα να σηµειωθεί ατύχηµα. Ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι η κατάσταση παραµένει
απρόβλεπτη, εφόσον το σύστηµα ψύξης των αντιδραστήρων δεν λειτουργεί και η διαρροή (ε) ......................
πολλαπλασιάζεται.
Ερώτηση 7
Να αντιστοιχίσετε το καθένα από τα πιο κάτω γεγονότα µε την ορθή χρονολογία:
Α. Μικρασιατική καταστροφή
1. 1821
Β. Ελληνική Επανάσταση εναντίον της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
2. 1967
Γ. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωµανούς
3. 1981
∆. Πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών στην Ελλάδα
4. 1453
Ε. Ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5. 1922
Ερώτηση 8
Να εξηγήσετε σε συντοµία, µε 1 – 2 προτάσεις, τι σηµαίνουν οι πιο κάτω φράσεις, που χρησιµοποιούνται
συνήθως στην πολιτική:
α) Πριν τις εκλογές το κάθε κόµµα “µετρά τα κουκιά του”.
β) Ο πολιτικός αυτός είναι “ήξεις αφήξεις”.
Ερώτηση 9
Για καθεµιά από τις ακόλουθες δηλώσεις να γράψετε εάν είναι ορθή ή λανθασµένη, χωρίς να δώσετε
οποιεσδήποτε εξηγήσεις.
α) Η πρωτεύουσα της Ελβετίας είναι η Ζυρίχη.
β) Η γνωστή πλατεία Τραφάλγκαρ βρίσκεται στο Λονδίνο .
γ) Ο ποταµός Σηκουάνας διασχίζει την πρωτεύουσα της Γαλλίας, Παρίσι.
δ) Η µεγαλύτερη, σε πληθυσµό, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Γερµανία.
ε) Τα Πυρηναία όρη αποτελούν τα φυσικά σύνορα µεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας.
Ερώτηση 10
Ποια από τις πιο κάτω ευρωπαϊκές χώρες δεν ταιριάζει στην παρακάτω οµάδα χωρών;
Εξηγήστε γιατί.
Α. Φινλανδία
Β. Πολωνία
Γ. Τσεχία
∆. Νορβηγία
Ε. Σουηδία
Ζ. Αυστρία
Ερώτηση 11
Να συµπληρώσετε τα κενά στο πιο κάτω κείµενο:
(Στο τετράδιό σας να µεταφέρετε µόνο το γράµµα, στην παρένθεση, και δίπλα να γράψετε τη λέξη που
θεωρείτε κατάλληλη)
«Το πολίτευµα της Κύπρου είναι (α) .................... ∆ηµοκρατία. Αρχηγός του κράτους και της κυβέρνησης
είναι ο (β) .................. της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Κοινοβουλευτικό σώµα είναι η Βουλή των
Αντιπροσώπων µε (γ) ......... έδρες. Στη σηµερινή Βουλή εκπροσωπούνται (δ) .......... κόµµατα/κινήµατα. Οι
επόµενες βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 22 (ε) ............ 2011».
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Ερώτηση 12
Να αντιστοιχίσετε τα πιο κάτω (τµήµατα / υπηρεσίες) µε το αρµόδιο υπουργείο.
(Ένα υπουργείο µπορεί να συσχετιστεί µε δύο τµήµατα / υπηρεσίες).
Α. Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Β. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
2. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
Γ. Υπηρεσία Ασύλου
∆ηµόσιας Τάξης
∆. Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων
3. Υπουργείο Υγείας
Ε. Τµήµα Φυλακών
4. Υπουργείο Οικονοµικών
Ερώτηση 13
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 οποιεσδήποτε εξηγήσεις.
α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 25 κράτη-µέλη.
β) Η τελευταία διεύρυνση της Ε.Ε. έγινε το 2007.
γ) Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διορίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις.
δ) Όλες οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαµβάνονται οµόφωνα.
ε) Το Σώµα των Επιτρόπων της Ε.Ε. αποτελείται από έναν Επίτροπο από κάθε κράτος-µέλος.
Ερώτηση 14
Να βρείτε τους αριθµούς (Α, Β και Γ) που λείπουν στις ακόλουθες σειρές αριθµών:
α)

18

20

24

32

Α;

γ)

6

9

18

21

42

45

Β;

Γ;

Ερώτηση 15
α) Ποιος πήρε το χειρότερο βαθµό στις εξετάσεις πρόσληψης, εάν είναι γνωστό ότι:
• Ο Ανδρέας πήρε τον ίδιο βαθµό µε τον Πέτρο
• Ο Νικόλας πήρε µικρότερο βαθµό από το Μιχάλη
• Ο Μιχάλης πήρε καλύτερο βαθµό από τον Πέτρο
• Ο Ανδρέας πήρε καλύτερο βαθµό από το Νικόλα
β) Ποιος αριθµός προκύπτει εάν διαιρέσετε το 60 διά του ½ και αφαιρέσετε 60;
Ερώτηση 16
Ποια από τις πιο κάτω φράσεις είναι ορθή, εάν ισχύει η δήλωση ότι:
«η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών είναι η αιτία για πολλά αυτοκινητικά δυστυχήµατα».
Α. Οι άνθρωποι καταναλώνουν πολύ οινοπνευµατώδη ποτά.
Β. Η πιθανότητα πρόκλησης αυτοκινητικού δυστυχήµατος, µετά την κατανάλωση οινοπνεύµατος,
είναι 20%.
Γ. Το οινόπνευµα µειώνει την ικανότητα οδήγησης.
∆. Η αστυνοµία θα έπρεπε να κάνει περισσότερους ελέγχους οινοπνεύµατος.
Ερώτηση 17
Ένα ρολόι χτυπάει κάθε 15 λεπτά. Εάν ακούστηκε στις 12:40, ποια από τις πιο κάτω ώρες αναµένεται να
ξαναχτυπήσει;
Α. Στις 16:05
Β. Στις 17:30
Γ. Στις 19:15
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∆. Στις 20:10
Ερώτηση 18
Ποιο είναι το νόηµα του πιο κάτω σκίτσου;

Ερώτηση 19
Με βάση το πιο κάτω γράφηµα, το οποίο παρουσιάζει την ετήσια βροχόπτωση στην Κύπρο κατά την
περίοδο 1901 – 2008, να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
α) Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της βροχόπτωσης;
β) Πόση είναι η κανονική βροχόπτωση, στις ελεύθερες περιοχές, την περίοδο 1961 – 90;
γ) Πόση ήταν η µεγαλύτερη ετήσια βροχόπτωση την περίοδο 1901 – 2008;

Ερώτηση 20
Ποιο είναι το γενικό συµπέρασµα που εξάγεται για την βροχόπτωση στην Κύπρο τον τελευταίο
αιώνα, µε βάση το γράφηµα της ερώτησης 19;
------ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ -----© Copyright 2011 – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση µε οποιοδήποτε µέσο όλου
ή µέρους του περιεχοµένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.
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