Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης
ΑΣΚΗΣΗ 1η
Σο ϊθλημα του Νύου Ζότςου
Να μελετόςετε τισ πιο κϊτω πηγϋσ και να απαντόςετε ςτισ ερωτόςεισ που ακολουθούν
Πηγό 1η: 2 Μαρτύου 2015, Ιςτοςελύδα Αθλητικόσ Ομοςπονδύασ Νύου Ζότςου Κύπρου
Διοικητικό Συμβούλιο Αθλητικόσ Ομοςπονδύασ Νύου Ζότςου
 Πρόεδροσ: Στϋλιοσ Χαρτιϊσ
 Αντιπρόεδροσ: Μϊριοσ Δανιόλ
 Γραμματϋασ: Λούκασ Τϊντοσ
 Ταμύασ: Στϊθησ Χαρτιϊσ
 Μϋλοσ: Σπύροσ Δανιόλ
Πηγό 2η: Ωρθρο ςε εφημερύδα ςτο διαδύκτυο με ημερομηνύα ανϊρτηςησ 12/11/2015
Τερϊςτια επιτυχύα τησ Αθλητικόσ Ομοςπονδύασ μαχητικόσ τϋχνησ Νύου Ζότςου
Η Αθλητικό Ομοςπονδύα Μαχητικών Τεχνών Νύου Ζότςου ϋχει φϋρει ςτη χώρα μασ μια ακόμη
τερϊςτια επιτυχύα για το 2015. Ο αθλητόσ μασ Φύλιοσ Χαρτιϊσ, γιόσ του προϋδρου τησ ομοςπονδύασ,
κατϊφερε να κερδύςει το πρώτο χϊλκινο μετϊλλιο τησ χώρασ μασ από την ύδρυςη τησ ομοςπονδύασ,
ςτο διεθνϋσ τουρνουϊ Μϊλτασ ςτην κατηγορύα «- 58 Kg» Αγοριών , που ϋγινε ςτισ 6 Αυγούςτου 2015.
Η ομοςπονδύα ςυγχαύρει αυτόν και τον προςωπικό του προπονητό Ben San που τον προπονεύ.
Πηγό 3η: υζότηςη ανϊμεςα ςε γονεύσ δύο αθλητών Νύου Ζότςου ςτισ 5/2/2001, ςτη Λεμεςό
-

Στην αθλητικό ομοςπονδύα των παιδιών μασ, το διοικητικό ςυμβούλιο εύναι ςυγγενεύσ ό φύλοι
μεταξύ τουσ και αποφαςύζουν για όλα όπωσ τουσ ςυμφϋρει.
Συμφωνώ. Και κυρύωσ ο πρόεδροσ, ο Μϊριοσ, ο οπούοσ προςπαθεύ ςυνϋχεια να βοηθόςει τον
γιο του που ενώ δεν εύναι καλόσ αθλητόσ, τον βοηθούν οι διαιτητϋσ να βγαύνει πϊντα πρώτοσ,
ακόμα και ςε αγώνεσ του εξωτερικού.

Πηγό 4η: υμμετοχϋσ αγοριών ςτο διεθνϋσ τουρνουϊ Νύου Ζότςου που ϋγινε ςτη Μϊλτα ςτισ 6
Αυγούςτου 2015 (η Κύπροσ δεν ϋλαβε μϋροσ ςτο τουρνουϊ κοριτςιών)
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Πηγό 5η:
Fighters: Κατϊςτημα αθλητικών ειδών Νύου Ζότςου
το κατϊςτημϊ μασ θα βρεύτε όλα τα εύδη Μαχητικών τεχνών Νύου Ζότςου. Εύμαςτε το
μοναδικό κατϊςτημα που πωλεύ εύδη Νύου Ζότςου ςε όλη τη χώρα.
Ιδιοκτότησ: τϊθησ Φαρτιϊσ

Σηλ: 973248976

Να επιλϋξετε εκεύνο το οπούο ιςχύει ςε κϊθε περύπτωςη (υπϊρχει μόνο μύα ορθό απϊντηςη)
1. Σι εύναι το Νύου Ζότςου;
Α. Άθλημα για Κινϋζουσ
Β. Κατϊςτημα αθλητικών ειδών
Γ. Σχολό ςτη Μϊλτα
Δ. Άθλημα μαχητικών τεχνών
Ε. Όλα τα πιο πϊνω

2. Ποιο από τα πιο κϊτω δεν ιςχύει;
Α. Ο Σπύροσ Δανιόλ εύναι μϋλοσ του Διοικητικού Συμβουλύου τησ Αθλητικόσ Ομοςπονδύασ Νύου
Ζότςου Κύπρου.
Β. Στο διεθνϋσ τουρνουϊ Νύου Ζότςου που ϋγινε ςτη Μϊλτα ςτισ 6 Αυγούςτου 2015, η Κύπροσ
ϋλαβε μϋροσ με 5 αθλητϋσ.
Γ. Ο προπονητόσ του Φύλιου Χαρτιϊ εύναι ο Ben San.
Δ. Η Αθλητικό Ομοςπονδύα Νύου Ζότςου Κύπρου διαθϋτει ιςτοςελύδα.
Ε. Στο Νύου Ζότςου οι αθλητϋσ εύναι μόνο αγόρια.

3. Πόςοι αθλητϋσ ϋλαβαν μϋροσ ςτο διεθνϋσ τουρνουϊ Νύου Ζότςου που ϋγινε ςτη Μϊλτα
ςτισ 6 Αυγούςτου 2015, από Κύπρο και Ανδόρα μαζύ;
Α: 6
Β: 10
Γ: 9
Δ: 12
Ε: Κανϋνα από τα πιο πϊνω

4. ε ποιεσ πηγϋσ δύνονται πληροφορύεσ για το διεθνϋσ τουρνουϊ Νύου Ζότςου που ϋγινε
ςτη Μϊλτα ςτισ 6 Αυγούςτου 2015;
Α: 1η και 2η πηγό
Β: 1η, 2η, και 4η πηγό:
Γ: 2η και 4η πηγό
Δ: 2η, 3η, και 4η πηγό
Ε: 2η, 4η, και 5η πηγό

5. το διεθνϋσ τουρνουϊ Νύου Ζότςου που ϋγινε ςτη Μϊλτα ςτισ 6 Αυγούςτου 2015,
δόθηκαν ςε κϊθε κατηγορύα ϋνα χρυςό μετϊλλιο, ϋνα αργυρό και ϋνα χϊλκινο. Ποιοσ
εύναι ο μϋγιςτοσ αριθμόσ μεταλλύων που θα μπορούςε να κερδύςει η Κύπροσ;
Α: 2 χρυςϊ, 2 χϊλκινα, 3 αργυρϊ
Β: 1 χϊλκινο, 1 αργυρό, 2 χρυςϊ
Γ: 3 χρυςϊ, 1 χϊλκινο
Δ: 2 χρυςϊ, 1 αργυρό, 2 χϊλκινα
Ε: 2 αργυρϊ, 1 χϊλκινο, 1 χρυςό

6. Σο Διοικητικό υμβούλιο τησ Αθλητικόσ τησ Ομοςπονδύασ Νύου Ζότςου Κύπρου, το
2007, αποτελούνταν από 5 ϊτομα.
Α: Ορθό
Β: Λϊθοσ
Γ: Δεν μπορώ να ξϋρω
7. Σο 2001, κϊποιοι γονεύσ αθλητών Νύου Ζότςου, εύχαν παρϊπονα από το Διοικητικό
υμβούλιο τησ Αθλητικόσ Ομοςπονδύασ Νύου Ζότςου Κύπρου.
Α: Ορθό
Β: Λϊθοσ
Γ: Δεν μπορώ να ξϋρω
8. Από τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Αθλητικόσ Ομοςπονδύασ Νύου Ζότςου
Κύπρου το 2015, κϊποιοι εύναι ςυγγενεύσ μεταξύ τουσ.
Α: Λϊθοσ
Β: Ορθό
Γ: Δεν μπορώ να ξϋρω
9. Σουλϊχιςτον ϋνα μϋλοσ του Διοικητικού υμβουλύου τησ Ομοςπονδύασ Νύου Ζότςου
Κύπρου, το 2005, εύχε ϋνα γιο που αγωνιζόταν ςτο ϊθλημα.
Α: Ορθό
Β: Λϊθοσ
Γ: Δεν μπορώ να ξϋρω
10. Η Αθλητικό Ομοςπονδύα Νύου Ζότςου Κύπρου λειτουργεύ από το 2005
Α: Ορθό
Β: Λϊθοσ
Γ: Δεν μπορώ να ξϋρω

ΑΣΚΗΣΗ 2η
Να μελετόςετε τισ πιο κϊτω πηγϋσ και να απαντόςετε ςτισ ερωτόςεισ που ακολουθούν:

Η εξαφϊνιςη του αυτοκινότου του Γιϊννη ϊλιπου
Πηγό 1η: 12/5/14: υζότηςη ανϊμεςα ςτον 17χρονο Θωμϊ (γιο του Γιϊννη ϊλιπου) και ςτο
ςυμμαθητό του Φϊρη Κρϊτςο:
Θωμϊσ: Χϊρη, πρϋπει να βρούμε μεταφορικό μϋςο για απόψε που θα πϊμε ςτο πϊρτι του Ηλύα ςτον
Αςτρομερύτη. Ο πατϋρασ μου δεν μου επιτρϋπει να οδηγόςω το αυτοκύνητό του παρόλο που χθεσ πόρα την
ϊδεια οδόγηςησ.
Φϊρησ: Μην του το πεισ και όταν κοιμηθεύ πϊρε το.
Θωμϊσ: Παρόλο που πϊντα ϋχει ϋνα ϋξτρα κλειδύ κϊτω από το χαλϊκι τησ μπροςτινόσ πόρτασ, δεν θϋλω να του
πω ψϋματα. Εξϊλλου, το απόγευμα θα φύγει για το εξωτερικό για δουλειϋσ.
Φϊρησ: Να το οδηγόςω εγώ τότε.
Θωμϊσ: Με τύποτα. Εςύ, παρόλο που οδηγϊσ ςυχνϊ, δεν ϋχεισ ϊδεια και εγώ δεν μπορώ να κϊνω παρανομύεσ.
Πηγό 2η: 11/3/14 Ποινολόγιο ςχολεύου
Ο μαθητόσ Χϊρησ Κρϊτςοσ τιμωρεύται με 4 ημϋρεσ αποβολό, επειδό χτύπηςε ςκόπιμα ςυμμαθητό του κατϊ τη
διϊρκεια του διαλεύμματοσ και επειδό βρϋθηκαν ςτην κατοχό του ναρκωτικϊ.
Πηγό 3η: 13/5/14, Αςτυνομικό δελτύο:
Σόμερα τα ξημερώματα, μετϊ από ανώνυμεσ πληροφορύεσ, βρϋθηκε ςτισ 03:30 π.μ. ςε απόμερη περιοχό ςτον
Αςτρομερύτη, ϋνα εγκαταλελειμμϋνο αυτοκύνητο το οπούο, όπωσ φϊνηκε, ανόκει ςτον Γιϊννη Σϊλιπου, κϊτοικο
Λακατϊμιασ, ο οπούοσ ενημερώθηκε για το ςυμβϊν ενώ κοιμόταν ςτην οικύα του. Στο αυτοκύνητο βρϋθηκαν
τρύα γραμμϊρια ναρκωτικών.
Πηγό 4η: Υωτογραφύα που λόφθηκε ςτισ 13/5/14 και ώρα 02:18 π.μ. ςτον Αςτρομερύτη. τη
φωτογραφύα φαύνονται από αριςτερϊ προσ τα δεξιϊ οι Φϊρησ Κρϊτςοσ, Θωμϊσ ϊλιπου και ο
μεγαλύτεροσ αδελφόσ του Μϊρκοσ ϊλιπου.

Πηγό 5η: Chat ςτον υπολογιςτό ανϊμεςα ςε ςυμφοιτότριεσ του Μϊρκου ϊλιπου ςτισ 19/5/14:
-

Ο Μϊρκοσ, εδώ και λύγεσ μϋρεσ φαύνεται πϊρα πολύ ςτενοχωρημϋνοσ λεσ και κϊτι κρύβει.

-

Άκουςα ότι ο αδελφόσ του πόγε ςτη φυλακό επειδό ςτισ 14/5 ϋβριςε τον ςυμμαθητό του, τον Χϊρη, για
κϊτι που ϋγινε μεταξύ τουσ.

Να επιλϋξετε εκεύνο το οπούο ιςχύει ςε κϊθε περύπτωςη (υπϊρχει μόνο μύα ορθό απϊντηςη)
1. Με βϊςη τισ πηγϋσ, από πόςα ϊτομα αποτελεύται η οικογϋνεια του Γιϊννη ϊλιπου
Α: 4 ϊτομα
Β: τουλϊχιςτον τρύα ϊτομα
Γ: το πολύ 4 ϊτομα
Δ: 3 ϊτομα
Ε: τουλϊχιςτον 4 ϊτομα
2. Ποιο από τα πιο κϊτω ιςχύει ςύγουρα;
Α: Ο Χϊρησ Κρϊτςοσ ϋχει δύο αδϋλφια
Β: Στισ 13/5/14, η ώρα 01:00, ο Θωμϊσ Σϊλιπου βριςκόταν ςτον Αςτρομερύτη.
Γ: Ο Μϊρκοσ Σϊλιπου, ςτισ 19/5/14 όταν ςτενοχωρημϋνοσ, επειδό ο αδελφόσ του πόγε ςτη
φυλακό
Δ: Ο Θωμϊσ Σϊλιπου λϋει ςυχνϊ ψϋματα.
Ε: Ο Χϊρησ Κρϊτςοσ γνωρύζει τον Μϊρκο Σϊλιπου.
3. Ποιο από τα πιο κϊτω δεν ιςχύει;
Α: Ο Μϊρκοσ εύναι φοιτητόσ
Β: Ο Θωμϊσ Σϊλιποσ και ο Χϊρησ Κρϊτςοσ εύναι ςυμμαθητϋσ
Γ: Στισ 13/5/14, ςτο αυτοκύνητο του Γιϊννη Σϊλιπου βρϋθηκαν ναρκωτικϊ
Δ: Ο Θωμϊσ Κρϊτςοσ ϋχει ϊδεια οδόγηςησ
Ε: Κυκλοφορεύ η φόμη ότι ο Θωμϊσ Σϊλιποσ πόγε ςτη φυλακό
4. Να ςημειώςεισ με √ ορθό ό λϊθοσ ςτισ πιο κϊτω δηλώςεισ:

Α/Α
1
2
3

ΔΗΛΨΗ
Πληροφορύεσ για τον Γιϊννη Σϊλιπο δύνονται μόνο ςε
3 πηγϋσ
Ο Θωμϊσ Σϊλιπου πόρε την ϊδεια οδόγηςόσ του ςτισ
10/5/14
Τα ξημερώματα, ςτισ 13/5/14 ο Γιϊννησ Σϊλιπου
βριςκόταν εκτόσ Κύπρου

4

Ο Θωμϊσ Σϊλιποσ εύναι παχύςαρκοσ

5

Η ςυζότηςη ςτην πηγό 1 ϋγινε βραδινϋσ ώρεσ

ΟΡΘΟ

ΛΑΘΟ

ΑΣΚΗΣΗ 3η
Να μελετόςετε τισ πιο κϊτω πηγϋσ και να απαντόςετε ςτισ ερωτόςεισ που ακολουθούν
Πηγό 1η: Μϊρθα, 8 χρονών
Πιςτεύω ότι τα ηλεκτρονικϊ παιγνύδια εύναι πολύ διαςκεδαςτικϊ και πολύ ωφϋλιμα. Κϊθε φορϊ που
παύζω ηλεκτρονικϊ παιγνύδια, διαςκεδϊζω αφϊνταςτα. Παύζω 2 – 3 ώρεσ κϊθε μϋρα. Παύζω εύτε ςτον
υπολογιςτό τησ μαμϊσ εύτε ςτο ipad μου. Ωσ ςυνόθωσ παύζω τα βρϊδια, μετϊ το διϊβαςμα, ςτο
δωμϊτιό μου, για να μην ενοχλώ τουσ γονεύσ μου. Μου αρϋςουν τα κοριτςύςτικα παιγνύδια, όπωσ να
μακιγιϊρω και να ντύνω κούκλεσ, να μαγειρεύω και να φροντύζω το κατοικύδιό μου. Όταν
βριςκόμαςτε με τισ φύλεσ μου, πϊντα παύζουμε από αυτϊ τα παιγνύδια και εύμαι πϊντα από τισ
καλύτερεσ.
Πηγό 2η : τϋλιοσ, 8 χρόνων
Λατρεύω τα ηλεκτρονικϊ παιγνύδια. Με βοηθούν να γύνω ϋξυπνοσ και να περνώ υπϋροχα τισ ώρεσ
μου. Ωσ ςυνόθωσ προτιμώ να παύζω ποδοςφαιρικϊ παιγνύδια ό ακόμη παιγνύδια που να ϋχουν μϋςα
περιπϋτεια. Λατρεύω όμωσ και τα εκπαιδευτικϊ παιγνύδια. Παύζω όποτε θϋλω. Κϊθε μϋρα, εκτόσ αν
ϋχω πολύ διϊβαςμα. Προτιμώ τα ηλεκτρονικϊ παιγνύδια παρϊ την τηλεόραςη, επειδό ςτα
ηλεκτρονικϊ παιγνύδια ςυμμετϋχω και εγώ ενώ ςτην τηλεόραςη απλώσ παρακολουθώ. Παύζω, όμωσ,
μόνο ςτο ipad μου επειδό δεν με αφόνουν οι γονεύσ μου να παύξω ςτον υπολογιςτό.
Πηγό 3η : Ηλύασ, 10 χρόνων
Παλαιότερα τα ηλεκτρονικϊ παιγνύδια μου ϊρεςαν παραπϊνω και ϋπαιζα κϊθε μϋρα. Τώρα όμωσ τα
βαρϋθηκα λύγο και παύζω μόνο όταν δεν ϋχω κϊτι ϊλλο να κϊνω. Επύςησ, παλαιότερα μου ϊρεςαν τα
ποδοςφαιρικϊ ηλεκτρονικϊ παιγνύδια ενώ τώρα μου αρϋςουν περιςςότερο τα εκπαιδευτικϊ
παιγνύδια. Μπορεύ να διαςκεδϊζω όταν παύζω ηλεκτρονικϊ παιγνύδια αλλϊ ξϋρω ότι δεν κϊνουν καλό,
επειδό μασ απομονώνουν από τουσ ϊλλουσ και δεν ϋχουμε φύλουσ. Ακόμη όταν παύζω πολλϋσ ώρεσ
κϊνω ζημιϊ ςτα μϊτια μου και μϋνω αγύμναςτοσ.
Πηγό 4η : Ιωϊννα, 10 χρόνων
Καθόλου δεν μου αρϋςουν τα ηλεκτρονικϊ παιγνύδια. Παρόλο που ςτο ςπύτι ϋχουμε όλων των ειδών
τα ηλεκτρονικϊ παιγνύδια και οι γονεύσ μου πιςτεύουν ότι τα ηλεκτρονικϊ παιγνύδια μασ βοηθούν να
μορφωθούμε, εγώ πιςτεύω ότι κϊποια ηλεκτρονικϊ παιγνύδια κϊνουν καλό ενώ κϊποια ϊλλα όχι.
Κϊποια απλώσ μασ διαςκεδϊζουν, κϊποια μασ προωθούν ςτη βύα, ενώ κϊποια ϊλλα μασ εκπαιδεύουν.
Όταν όμουν πιο μικρό ϋπαιζα μόνο τα αγορύςτικα παιγνύδια, όπωσ ποδοςφαιρικϊ και περιπϋτειασ,
αλλϊ τώρα δεν παύζω καθόλου. Προτιμώ να ςερφϊρω ςτο διαδύκτυο ό να απολαμβϊνω μια καλό
ταινύα.

ημειώςτε με √ ό,τι ιςχύει ςτισ πιο κϊτω δηλώςεισ:
Ερώτηςη
1

Δεν ϋχω τισ
κατϊλληλεσ
πληροφορύεσ

Ορθό

Λϊθοσ

Όλα τα παιδιϊ πιο πϊνω αςχολούνται ςυςτηματικϊ με
τα ηλεκτρονικϊ παιγνύδια

2

Τα εκπαιδευτικϊ παιγνύδια αρϋςουν και ςτα δύο
αγόρια

3

Όλα τα παιδιϊ αναφϋρουν το εύδοσ των παιγνιδιών
που τουσ αρϋςει

4

Μόνο τα 3 από τα 4 παιδιϊ δηλώνουν τισ απόψεισ τουσ
για τη χρηςιμότητα των ηλεκτρονικών παιγνιδιών

5

Τα παιδιϊ ςτισ πιο πϊνω πηγϋσ, αςχολούνται με
ηλεκτρονικϊ παιγνύδια μετϊ το διϊβαςμα.

ΑΣΚΗΣΗ 4η
Η πιο κϊτω γραφικό παρϊςταςη δεύχνει τα χρόματα που εύχαν ςτην τρϊπεζα κϊποια παιδιϊ
ςε κϊποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ χρονιϋσ. Αφού μελετόςετε τον πύνακα, να απαντόςετε ςτισ
ερωτόςεισ που ακολουθούν:

Χρθματα ςτην τράπεζα
1200
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Στέλλα

2011
Λουκία

2008

1. Σα πιο πολλϊ χρόματα που εύχε η Λουκύα ςε κϊποια από τισ χρονιϋσ που φαύνονται
ςτον πύνακα όταν:
Α: 100 - 200
Β: 500 - 600
Γ: 900 - 1000
Δ: 350 - 450
Ε: 700 – 800
2. Σην πιο πρόςφατη φορϊ που καταμετρόθηκαν τα χρόματα των παιδιών και φαύνεται
ςτη γραφικό παρϊςταςη, το ςύνολο των καταθϋςεών τουσ όταν:
Α: 1100 - 1200
Β: 2100 - 2300
Γ: 900 - 1000
Δ:2600 - 2800
Ε: 3000 – 3079
3. Ποιοι εύχαν τα πιο πολλϊ χρόματα το 2008;
Α: Πϋτροσ και Μϊκησ
Β: Μϊκησ και Στϋλλα
Γ: Λουκύα και Πϋτροσ
Δ: Λουκύα και Στϋλλα
Ε: Μϊκησ και Λουκύα
4. Ποια από τισ πιο κϊτω προτϊςεισ εύναι ςωςτό;
Α: Το 2008, ο Πϋτροσ εύχε τα διπλϊςια χρόματα από τη Λουκύα.
Β: Κανϋνα από τα παιδιϊ δεν εύχε ςε οποιαδόποτε ςτιγμό λιγότερα από 200.
Γ: Ο Μϊκησ, το 2007, εύχε περιςςότερα χρόματα από ότι η Λουκύα το 2008.
Δ: Τα χρόματα του Μϊκη αυξόθηκαν από το 2008 ςτο 2009.
Ε: Η Λουκύα εύχε τα πιο πολλϊ τησ χρόματα το 2009.

ΑΣΚΗΣΗ 5η
Να μελετόςετε τισ πιο κϊτω πληροφορύεσ και να απαντόςετε ςτισ ερωτόςεισ που
ακολουθούν:
Ένα ντουλϊπι εύναι μοιραςμϋνο ςε 3 ρϊφια. Στο ϋνα ρϊφι υπϊρχουν 2 ςτούβεσ ρούχων, η μύα με
5 ϊςπρα μπλουζϊκια και η ϊλλη με 7 κύτρινα μπλουζϊκια. Στο μεςαύο ρϊφι υπϊρχουν 3 ςτούβεσ
ρούχων: αριςτερϊ υπϊρχουν 7 ϊςπρα μπλουζϊκια, ςτη μϋςη 8 ζευγϊρια κύτρινεσ κϊλτςεσ και
ςτην ϊλλη ςτούβα τρύα μπλε μπλουζϊκια, 2 ϊςπρα μπλουζϊκια, 4 κύτρινα μπλουζϊκια και ϋνα
κόκκινο μπλουζϊκι. Στο υψηλότερο ρϊφι υπϊρχουν διπλϊςιεσ ςτούβεσ ρούχων από ότι ςτο
κϊτω ρϊφι. Οι πρώτεσ δύο ϋχουν 8 κύτρινεσ και 24 κόκκινεσ κϊλτςεσ ενώ οι υπόλοιπεσ
αποτελούνται ςυνολικϊ από 13 ϊςπρεσ μπλούζεσ, ϋξι κύτρινεσ, και 2 μαύρεσ.
1. Η αναλογύα ςε ςτούβεσ για μπλουζϊκια και κϊλτςεσ ςτο ντουλϊπι αυτό εύναι:
Α: 7:3
Β: 5:2
Γ: 2:1
Δ: 7:2
Ε: 6:4
2. Αν τραβόξω ςτην τύχη ϋνα ζευγϊρι κϊλτςεσ από το ντουλϊπι, η πιθανότητα να
τραβόξω κόκκινη κϊλτςα εύναι:
Α: 100%
Β: 25%
Γ: 40%
Δ: 50%
Ε: 66,66%
3. Ποια δόλωςη από τισ πιο κϊτω δεν ιςχύει:
Α: Υπϊρχουν κϊλτςεσ μόνο ςτα δύο ρϊφια ςτο ντουλϊπι.
Β: Τα λιγότερα μπλουζϊκια βρύςκονται ςτο κϊτω ρϊφι.
Γ: Υπϊρχουν μόνο δύο χρώματα από κϊλτςεσ.
Δ: Οι περιςςότερεσ ςτούβεσ βρύςκονται ςτο μεςαύο ρϊφι.
Ε: Οι λιγότερεσ μπλούζεσ εύναι οι κόκκινεσ.
4. Ποια από τισ πιο κϊτω δηλώςεισ ιςχύει;
Α: Όλεσ οι μπλούζεσ εύναι περιςςότερεσ από 52.
Β: Οι ϊςπρεσ μπλούζεσ εύναι περιςςότερεσ από όλεσ τισ υπόλοιπεσ μαζύ.
Γ: Υπϊρχουν ςυνολικϊ 46 κϊλτςεσ.
Δ: Οι μπλε κϊλτςεσ εύναι το 30% των κύτρινων καλτςών.
Ε: Υπϊρχει ύςοσ αριθμόσ καλτςών και μπλουζών.

ΑΣΚΗΣΗ 6η
Να μελετόςετε τισ πιο κϊτω πληροφορύεσ και να απαντόςετε ςτισ ερωτόςεισ που
ακολουθούν:
ΕΡΕΤΝΑ: Εύναι ςημαντικϊ τα βιβλύα ςτη ζωό μασ;
Σα βιβλύα μασ κϊνουν πιο ϋξυπνουσ
ϊββασ τρϋκασ 03.09.2013
Πολλού ϊνθρωποι θεωρούν ότι τα βιβλύα εύναι πολύ ςημαντικϊ ςτη ζωό μασ και ότι οι ϊνθρωποι που
δεν διαβϊζουν δεν εύναι καλλιεργημϋνοι. Άλλοι πϊλι πιςτεύουν ότι διαβϊζοντασ πολλϊ βιβλύα γύνεςαι
πολύ ϋξυπνοσ. Από την ϊλλη πλευρϊ υπϊρχουν ϊτομα τα οπούα θεωρούν ότι τα βιβλύα δεν
επηρεϊζουν την εξυπνϊδα κϊποιου ανθρώπου. Έχοντασ λοιπόν υπόψη ότι γενικότερα δεν
ςυμφωνούν όλοι οι ϊνθρωποι για τη χρηςιμότητα των βιβλύων ςτη ζωό μασ, η εταιρεύα
Ευρωςτατιςτικό, που ϋχει την ϋδρα τησ ςτη Λευκωςύα, πραγματοπούηςε τον περαςμϋνο μόνα, μύα
ποςοτικό ϋρευνα. Στην ϋρευνα αυτό ςυμμετεύχαν 250 περύπου ϋφηβοι οι οπούοι κλόθηκαν να δώςουν
ςυνεντεύξεισ. Από την ϋρευνα προϋκυψαν πολλϊ και ενδιαφϋροντα ςυμπερϊςματα, κϊποια από τα
οπούα τα οπούα αναλύω πιο κϊτω. Πρώτον, η ϋρευνα ϋδειξε ότι το 80% περύπου των ςυμμετεχόντων
πιςτεύουν ότι τα βιβλύα ςε κϊνουν εξυπνότερο. Την απϊντηςη αυτό εύχαν δώςει τα μιςϊ περύπου
αγόρια που ςυμμετεύχαν και ςχεδόν όλα τα κορύτςια. Δεύτερον, οι μιςού ςυμμετϋχοντεσ δόλωςαν ότι
διαβϊζουν ςυςτηματικϊ. Τρύτον, οι περιςςότεροι ςυμμετϋχοντεσ δόλωςαν ότι η καλύτερη ώρα για να
διαβϊςεισ βιβλύο εύναι τα βρϊδια. Υπϊρχουν και κϊποιοι οι οπούοι δόλωςαν ότι ακόμα και με 5 λεπτϊ
διϊβαςμα την ημϋρα, το μυαλό μϋνει κοφτερό μϋχρι και τα 100. Τϋλοσ, μόνο 30 ςυμμετϋχοντεσ
δόλωςαν ότι τα ηλεκτρονικϊ βιβλύα εύναι καλύτερα από τα ϋντυπα. Με βϊςη λοιπόν αύτη την ϋρευνα
βγαύνει το ςυμπϋραςμα ότι όποιοσ θϋλει να γύνει ϋξυπνοσ πρϋπει να διαβϊζει βιβλύα.
1. Ποια δόλωςη από τισ πιο κϊτω δεν ιςχύει;
Α: Η ϋρευνα που παρουςιϊζεται εύναι ποςοτικό.
Β: Ανϊμεςα ςε ϊλλα, η ϋρευνα αφορϊ ςτη χρηςιμότητα των βιβλύων .
Γ: Οι περιςςότεροι ςυμμετϋχοντεσ εύναι ϋφηβοι.
Δ: Κϊποιοι δόλωςαν ότι η καλύτερη ώρα να διαβϊςεισ βιβλύο εύναι τα βρϊδια.
Ε: Η ϋρευνα διεξόχθη από την εταιρεύα Ευρωςτατιςτικό.

2. Από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα, περιςςότερα κορύτςια παρϊ αγόρια δόλωςαν
ότι πιςτεύουν ότι τα βιβλύα ςε κϊνουν εξυπνότερο.
Α: Ορθό
Β: Λϊθοσ
Γ: Δεν ϋχω ςτοιχεύα για να ξϋρω.

3. Ποιο από τα πιο κϊτω ιςχύει;
Α: Η ϋρευνα κατϋληξε ςε 4 ςυμπερϊςματα.
Β: Στην ϋρευνα ςυμμετεύχαν ϊτομα όλων των ηλικιών.
Γ: Οι περιςςότεροι ςυμμετϋχοντεσ δόλωςαν ότι διαβϊζουν βιβλύα περιςςότερο από
τρεισ ώρεσ την ημϋρα.
Δ: Κϊποιοι πιςτεύουν ότι ακόμα και 5 λεπτϊ διϊβαςμα βιβλύων την ημϋρα κρατϊ το
μυαλό ςου κοφτερό για πολλϊ χρόνια.
Ε: Η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε τον Δεκϋμβρη του 2013.
4. Ποια από τισ πιο κϊτω δηλώςεισ ιςχύει ςτα ςύγουρα με βϊςη το ϊρθρο;
Α: Όλοι όςοι διαβϊζουν βιβλύα γύνονται εξυπνότεροι.
Β: Οι περιςςότεροι ςυμμετϋχοντεσ πιςτεύουν πωσ τα ηλεκτρονικϊ βιβλύα εύναι
καλύτερα από τα ϋντυπα.
Γ: Όλοι οι ϊνθρωποι θεωρούν ότι τα βιβλύα εύναι πολύ ςημαντικϊ ςτη ζωό μασ.
Δ: Δεν πιςτεύουν όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα ό,τι τα βιβλύα ςε κϊνουν
εξυπνότερο.
Ε: Όλοι οι ϊνθρωποι πιςτεύουν ό,τι οι ϊνθρωποι που δεν διαβϊζουν δεν εύναι
καλλιεργημϋνοι.
5. Ποια από τισ πιο κϊτω δηλώςεισ δεν ιςχύει;
Α: Η ϋρευνα ϋγινε με ςυνεντεύξεισ.
Β: Ο αρθρογρϊφοσ ονομϊζεται Στϋφανοσ.
Γ: Δεν ϋχουμε ςτοιχεύα αν η ϋρευνα ϋγινε μόνο ςτη Λευκωςύα.
Δ: Στην ϋρευνα ϋλαβαν μϋροσ και αγόρια και κορύτςια.
Ε: Όλοι ςυμφωνούν για τη χρηςιμότητα των βιβλύων ςτη ζωό μασ.
ΑΣΚΗΣΗ 7η
Γεγονόσ ό ϊποψη
Να ςημειώςεισ με √ ότι ιςχύει ςε κϊθε μια από τισ πιο κϊτω δηλώςεισ (ϊποψη ό γεγονόσ):
ΔΗΛΨΗ
1 Η Κύπροσ εύναι η πιο όμορφη χώρα ςτον κόςμο.
2 Εύναι καλύτερο να ϋχεισ αγόρια για φύλουσ παρϊ κορύτςια.
3 Ο Λεωνύδασ εύναι πιο μικρόσ από τον Στϋφανο, αφού ϋχουν 3 χρόνια
διαφορϊ.
4 Το κολύμπι γυμνϊζει το ςώμα.
5 Τα βιβλύα εύναι ο καλύτεροσ φύλοσ του ανθρώπου.
6 Η πρωτεύουςα τησ Ελλϊδασ εύναι η Αθόνα.
7 Τα ομαδικϊ αθλόματα εύναι διαςκεδαςτικϊ.
8 Ο Καναδϊσ βρύςκεται ςτην Αμερικό.
9 Πολλϊ ϊτομα θεωρούν τη ζωγραφικό το αγαπημϋνο τουσ χόμπι.
10 Χωρύσ ςπουδϋσ κανεύσ δεν μπορεύ να γύνει πλούςιοσ.

ΑΠΟΧΗ

ΓΕΓΟΝΟ

ΑΣΚΗΣΗ 8η
Λύςε τον πιο κϊτω γρύφο
Η Μαριλϋνα, η Λυδύα, η Ελιςϊβετ και ο Γιϊννησ αςχολούνται με 4 δραςτηριότητεσ για το ημερολόγιο
του ςχολεύου: φωτογρϊφιςη, ςχεδιαςμό , λεζϊντεσ και πωλόςεισ. Έχουν προθεςμύα μϋχρι τισ 20 του
Δεκϋμβρη, 20 του Ιανουϊριου, 1 Φεβρουαρύου και 15 Φεβρουαρύου. Να βρεύτε με την βοόθεια των
ςτοιχεύων, ποιοσ κϊνει την κϊθε δραςτηριότητα και πότε πρϋπει να ολοκληρωθεύ η κϊθε μια.
Στοιχεύα:




Η προθεςμύα τησ Ελιςϊβετ λόγει πριν αυτόσ του κοριτςιού που εύναι υπεύθυνο για τισ
πωλόςεισ αλλϊ και του κοριτςιού που εύναι υπεύθυνο για τισ λεζϊντεσ, όμωσ μετϊ του αγοριού
που ανϋλαβε τη φωτογρϊφιςη.
Η προθεςμύα τησ Μαριλϋνασ λόγει μετϊ από αυτόν του κοριτςιού που κϊνει τισ λεζϊντεσ.

ΑΣΚΗΣΗ 9η
Να διαβϊςεισ τισ πιο κϊτω πληροφορύεσ και να απαντόςεισ ςτισ ερωτόςεισ που ακολουθούν:





Ο Στϋφανοσ ζει ςτη Λευκωςύα και του αρϋςουν τα ςουβλϊκια. Απολαμβϊνει μϊλιςτα, όταν
τρώει ςουβλϊκια, να παρακολουθεύ το αγαπημϋνο του ϊθλημα ςτην τηλεόραςη.
Η Ιωϊννα εύναι ςυμμαθότρια του Λούκα, ο οπούοσ ζει ςτη Λεμεςό και ϋχει ωσ αγαπημϋνο
φαγητό τα μακαρόνια.
Η Μαρύα, που ζει ςτην πρωτεύουςα του νηςιού μασ, εύναι ςυνομόλικη του Στϋφανου που του
αρϋςει το ποδόςφαιρο.
Το αγαπημϋνο φαγητό τησ Ιωϊννασ ψόνεται ςτα κϊρβουνα. Κϊθε Τρύτη, μετϊ την προπόνηςη
πετόςφαιρασ για οκτϊχρονουσ, που εύναι το αγαπημϋνο ϊθλημα του Λούκα, η Ιωϊννα
παρακολουθεύ μαθόματα πιϊνου.

ημειώςτε με √ ό,τι ιςχύει ςτισ πιο κϊτω δηλώςεισ:

Ερώτηςη
1
2
3
4
5

Η Μαρύα ζει ςτην ύδια πόλη με τον Στϋφανο.
Το αγαπημϋνο φαγητό τησ Ιωϊννασ εύναι τα
ςουβλϊκια.
Η Ιωϊννα ζει ςτη Λευκωςύα.
Οι πιο πϊνω πληροφορύεσ αφορούν ςε τϋςςερα παιδιϊ
τησ ύδιασ ηλικύασ.
Το αγαπημϋνο ϊθλημα του Στϋφανου εύναι το
ποδόςφαιρο.

Δεν ϋχω τισ
κατϊλληλεσ
πληροφορύεσ

Ορθό

Λϊθοσ

ΑΣΚΗΣΗ 10η
Το πιο κϊτω ςχεδιϊγραμμα παρουςιϊζει την κεντρικό πλατεύα του χωριού Δοτϊρι όπου υπϊρχουν
πϋντε πολυκατοικύεσ, μύα υπεραγορϊ, το Δημαρχεύο και το ςχολεύο του χωριού. Στο κϊθε κτόριο, η
κϊθε πλευρϊ ςυμβολύζεται και με το γρϊμμα: Α, Β, Γ ό Δ. Αφού μελετόςεισ το ςχεδιϊγραμμα, να
απαντόςεισ ςτισ ερωτόςεισ που ακολουθούν.

1. Πόςα κτόρια βρύςκονται ανατολικϊ τησ λεωφόρου Μιχαηλύδη, νότια τησ οδού
Καρςερϊ και δυτικϊ τησ λεωφόρου Πατςιαντού;
Α: 1
Β: 2
Γ: 3
Δ: 4
Ε: 5
2. Ποιο κτόριο εύναι το Δημαρχεύο, αν γνωρύζουμε ότι ϋνα μϋροσ του βρύςκεται
βορειοανατολικϊ του ςχολεύου, το οπούο ϋχει ορθογώνιο ςχόμα;
Α: Το 1
Β: Το 4
Γ: Το 6
Δ: Το 7
Ε: Το 8

3. την εύςοδο μιασ πολυκατοικύασ υπϊρχει παιχνιδότοποσ. Η πολυκατοικύα αυτό
βρύςκεται βόρεια τησ οδού Σριμιθιώτη και βορειοδυτικϊ του ςχολεύου. τον
παιγνιδότοπο, μόνο το πρωύ υπϊρχει ςκιϊ που δημιουργεύται από το κτόριο. Πού
βρύςκεται ο παιχνιδότοποσ;
Α: Στη λεωφόρο Πατςιαντού.
Β: Ανϊμεςα ςτουσ δύο κυκλικούσ κόμβουσ.
Γ: Στη λεωφόρο Χριςτούδια αλλϊ βόρεια τησ οδού Τζιϊμπου .
Δ: Κϊπου ςτη λεωφόρο Μιχαηλύδη.
Ε: Νότια τησ οδού Τζιϊμπου.
4. Αν κϊποιοσ βγει από την εύςοδο Β τησ υπεραγορϊσ, κατευθυνθεύ βόρεια, ςτη ςυνϋχεια
δυτικϊ, ςτο τϋρμα νότια και ςτη ςυνϋχεια ανατολικϊ, θα φτϊςει ςτην εύςοδο Γ ποιου
κτηρύου;
Α: Του 1
Β: Του 3
Γ: Του 5
Δ: Του 6
Ε: Του 8
5. Οι πολυκατοικύεσ ϋχουν από 3 παρϊθυρα, τόςο ςτισ δυτικϋσ όςο και ανατολικϋσ τουσ
πλευρϋσ, και δύο παρϊθυρα ςτην κϊθε νότια και βόρειϊ τουσ πλευρϊ. Η υπεραγορϊ
ϋχει 2 παρϊθυρα ςε κϊθε πλευρϊ τησ. Σο ςχολεύο ϋχει 6 παρϊθυρα ςε κϊθε μύα από τισ
πλευρϋσ του Β και Γ, και τα μιςϊ ςτην κϊθε μύα από τισ ϊλλεσ πλευρϋσ του. Σο
δημαρχεύο ϋχει ςτη δυτικό πλευρϊ του όςα παρϊθυρα ςυνολικϊ ϋχει μια πολυκατοικύα
αλλϊ μόνο 1 παρϊθυρο ςτισ ϊλλεσ πλευρϋσ του. Πόςα παρϊθυρα ςυνολικϊ βρύςκονται
ςτη λεωφόρο Πατςιαντού;
Α: 12
Β: 22
Γ: 16
Δ: 19
Ε: 21
6. Πόςα παρϊθυρα ϋχουν οι νότιεσ και βόρειεσ πλεύρεσ όλων των κτηρύων μαζύ;
Α: 18
Β: 30
Γ: 32
Δ: 34
Ε: 36

ΑΣΚΗΣΗ 11η
Να μελετόςεισ την πιο κϊτω κϊτοψη και να απαντόςεισ ςτισ ερωτόςεισ που
ακολουθούν:

1. Ποιο από τα πιο κϊτω δεν ιςχύει;
Α: Στην κϊτοψη αυτό απεικονύζονται 3 υπνοδωμϊτια.
Β: Στην κϊτοψη απεικονύζονται 2 ντουςιϋρεσ και μύα μπανιϋρα.
Γ: Στην κϊτοψη φαύνεται η κουζύνα.
Δ: Δύπλα από κϊθε κρεβϊτι υπϊρχει κομοδύνο.
Ε: Στην κϊτοψη απεικονύζονται δύο όροφοι.

2. Σο εμβαδό ολόκληρου του ορόφου τησ κϊτοψησ (οι βερϊντεσ να ςυμπεριλαμβϊνονται)
εύναι:
Α: 0 – 29 m2
Β: 30 – 59 m2
Γ: 60 – 89 m2
Δ: 90 – 12Οm2
Ε: Πϊνω από 120m2
3. Σο εμβαδό του δωματύου που βρύςκεται ςτα βορειοδυτικϊ του ορόφου εύναι:
Α: 0 – 1,99 m2
Β: 2 – 4,99 m2
Γ: 5 – 8,99 m2
Δ: 9 – 13,99m2
Ε: 14m2 και πϊνω
4. Ποιο από τα πιο κϊτω δεν ιςχύει:
Α: Το κεντρικό μπϊνιο βρύςκεται ανατολικϊ του κεντρικού υπνοδωματύου
Β: Στο νότιο μϋροσ του ςαλονιού φαύνονται δύο παρϊθυρα
Γ: Η κεντρικό εύςοδοσ βρύςκεται βόρεια του κεντρικού μπϊνιου
Δ: Ο όλιοσ ανατϋλλει από την πλευρϊ τησ κουζύνασ
Ε: Το εμβαδό τησ νοτιοανατολικόσ βερϊντασ εύναι 10 – 12 m2
ΑΣΚΗΣΗ 12η
Να μελετόςεισ τον πύνακα και να απαντόςεισ ςτισ ερωτόςεισ που ακολουθούν:
Κόςτοσ αποςτολόσ ταχυδρομικών πακϋτων από Κύπρο
Ελλϊδα

Ιταλύα

Αγγλύα

Η.Π.Α.

Υϊκελοσ 1 – 15Οg

€0,20

€0,25

€0,27

€0,42

Υϊκελοσ 151 – 300g

€0,23

€0,28

€0,29

€0,45

Υϊκελοσ 301 – 499g

€0,27

€0,30

€0,31

€0,47

Δϋμα μϋχρι ½ kg

€0,36

€0,40

€0,48

€0,84

Δϋμα μϋχρι 1 kg

€0,39

€0,43

€0,50

€0,94

Δϋμα μϋχρι 1 ½ kg

€0,47

€0,52

€0,61

€1,11

1. Ποιο από τα πιο κϊτω δεν ιςχύει;
Α: Το κόςτοσ αποςτολόσ αυξϊνεται όςο αυξϊνεται το βϊροσ.
Β: Το κόςτοσ αποςτολόσ αυξϊνεται όςο αυξϊνεται η απόςταςη από Κύπρο.
Γ: Το κόςτοσ αποςτολόσ 2 φακϋλων βϊρουσ 175 g ο καθϋνασ ςτην Ελλϊδα κοςτύζει
περιςςότερα από ό,τι η αποςτολό ενόσ παρομούου φακϋλου ςτισ Η.Π.Α.
Δ: Η αποςτολό δϋματοσ ςε οποιαδόποτε χώρα κοςτύζει περιςςότερο από την αποςτολό
οποιουδόποτε φακϋλου ςτην ύδια χώρα.
Ε: Η αποςτολό δύο φακϋλων 127g ςτην Αγγλύα κοςτύζει λιγότερα παρϊ η αποςτολό ενόσ
δϋματοσ 127g ςτην Αγγλύα

2. Ποιο από τα πιο κϊτω δεν ιςχύει:
Α: Κοςτύζει λιγότερα να αποςτεύλει κϊποιοσ ςτισ Η.Π.Α. ϋνα δϋμα βϊρουσ 1 kg αντύ 3 φακϋλουσ
που ϋχουν βϊροσ αντύςτοιχα 58g, 17g και 156g ςτην ύδια χώρα.
Β: Η 2η ακριβότερη χώρα αποςτολόσ πακϋτων εύναι η Ιταλύα.
Γ: Η αποςτολό ενόσ φακϋλου 158g ςτισ Η.Π.Α. κοςτύζει περιςςότερο από ϋνα δϋμα μϋχρι ½ kg
ςτην Ιταλύα.
Δ: Η αποςτολό 3 φακϋλων 300 g ςτην Ιταλύα κοςτύζει περιςςότερο παρϊ ϋνα δϋμα ½ kg ςτισ
Η.Π.Α.
Ε: Η αποςτολό δϋματοσ 580 g ςτισ Η.Π.Α. ςτοιχύζει περιςςότερο από την αποςτολό ενόσ
δϋματοσ του ιδύου βϊρουσ ςτην Ελλϊδα.
3. Πόςα κοςτύζει η αποςτολό 2 φακϋλων 23g ςτην Ιταλύα, ενόσ δϋματοσ 1200g ςτισ Η.Π.Α.
και 3 φακϋλων 150g ςτην Αγγλύα;
Α: €3,42
Β: €2,42
Γ: €2,41
Δ: €3,42
Ε: €2,43

