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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Παρουσιάσεις και θεωρούνται η βάση του 
υποψηφίου για την εξέταση του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειµένου: 
Στη συγκεκριµένη ενότητα ο υποψήφιος καλείται να πιστοποιηθεί σε δεξιότητες δηµιουργίας και 
χειρισµού παρουσιάσεων µε χρήση βασικών λειτουργιών και βοηθητικών εργαλείων. Ειδικότερα 
µερικές από τις πιο βασικές λειτουργίες που εξετάζονται είναι η σχεδίαση παρουσιάσεων και 
διαφανειών, η επεξεργασία κειµένου και εικόνων που περιλαµβάνονται στις διαφάνειες, η σχεδίαση και 
µορφοποίηση αντικειµένων και γραφηµάτων, η δηµιουργία οργανογραµµάτων και η διαχείριση των 
προαναφερθέντων µε προσθήκη κατάλληλων εφέ ώστε να απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό κατά 
περίπτωση. Η προβολή των παρουσιάσεων και οι παράµετροι εκτύπωσης αποτελούν επίσης 
αντικείµενο εξέτασης σε αυτή την ενότητα.  

 

 
1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρµογής Παρουσιάσεων 
 
α. Χειρισµός παρουσιάσεων 

α1. ∆ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση παρουσίασης  
 
α2. Αποθήκευση  παρουσίασης µε διαφορετικό τύπο  ή/και  σε 

διαφορετική θέση/ ή/και µε διαφορετικό όνοµα  
 

α3. Εναλλαγή µεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων  
 

β. Περιβάλλον της εφαρµογής παρουσιάσεων  
β1. Εµφάνιση και απόκρυψη γραµµών εργαλείων  
 
β2. Εναλλαγή µεταξύ των διαθέσιµων προβολών παρουσίασης  
 
β3. Ρύθµιση ποσοστού µεγέθυνσης-σµίκρυνσης προβολής (Ζουµ)  
 
β4. Γνώση  του  τρόπου  ρύθµισης  βασικών  επιλογών  της 
εφαρµογής: Καθορισµός προεπιλεγµένου φακέλου για άνοιγµα - 
αποθήκευση παρουσιάσεων, όνοµα χρήστη  
 

γ. Βοηθητικές λειτουργίες 
γ1. Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών βοήθειας της εφαρµογής  
 
γ2. Εµφάνιση και απόκρυψη γραµµών εργαλείων  
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γ3. Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς  
 
γ4. Ορθογραφικός έλεγχος κειµένου 
 

2. Σχεδίαση Παρουσίασης 

 
α. Πρότυπα Σχεδίασης και Υπόδειγµα διαφανειών 

α1. Εφαρµογή προτύπου σχεδίασης σε µια παρουσίαση 
 

α2. Εισαγωγή, απαλοιφή εικόνας, έτοιµων γραφικών, αντικειµένου 

σχεδίασης στο υπόδειγµα διαφανειών  
 

α3. Προσθήκη κειµένου, αρίθµησης, ηµεροµηνίας  υποσέλιδου 

διαφανειών  
 

β. ∆ιαχείριση ∆ιαφανειών 
β1. Προσθήκη, διαγραφή νέων διαφανειών στη παρουσίαση 
 
β2. Εφαρµογή, αλλαγή διάταξης διαφάνειας 
 

β3. Αντιγραφή, µετακίνηση διαφανειών εντός της παρουσίασης, 
µεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων  
 

β4. Αλλαγή χρώµατος φόντου σε µία ή όλες τις διαφάνειες της 

παρουσίασης  
 

β5. Προσαρµογή µεγέθους διαφανειών ανάλογα µε τον τρόπο 

χρήσης της παρουσίασης: εµφάνιση σε οθόνη, εκτύπωση σε 

διαφάνειες προβολικού κλπ  
 

β6. Εµφάνιση, απόκρυψη διαφανειών παρουσίασης 
 

3. Επεξεργασία Κειµένου και Εικόνων 
 
α. Επεξεργασία κειµένου 

α1. Εισαγωγή κειµένου σε διαφάνεια, σε σηµειώσεις οµιλητή 
 

α2. ∆ιόρθωση, απαλοιφή κειµένου 
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α3. Επιλογή γραµµατοσειράς και µεγέθους γραµµατοσειράς 
 
α4. Έντονη, πλάγια, υπογραµµισµένη µορφή 
 

α5. Χρώµα γραµµατοσειράς 
 

α6. Εφαρµογή σκιάς σε κείµενο 
 

α7. Αυτόµατη εναλλαγή πεζών - κεφαλαίων σε κείµενο 
 

α8. Στοίχιση κειµένου αριστερά, δεξιά, στο κέντρο 
 

α9. Τροποποίηση στυλ κουκκίδων, αρίθµησης λίστας 
 

α10. Ρύθµιση  αποστάσεων  γραµµών  σε  λίστα  κειµένου  µε 

αρίθµηση ή κουκκίδες  
 

β. Εικόνες, γραφικά 
β1. Εισαγωγή εικόνας από αρχείο, έτοιµου γραφικού από την 

συλλογή της εφαρµογής στη διαφάνεια 
 

β2. Αλλαγή µεγέθους εικόνων, γραφικών 
 

4. Αντικείµενα 
 
α. Αντικείµενα σχεδίασης 

α1. Σχεδίαση  αντικειµένων  από  τα  διαθέσιµα  εργαλεία  της 

εφαρµογής (γραµµές,  βέλη, ορθογώνια, κύκλοι, ελλείψεις, πλαίσια 
κειµένου κλπ)  
 
α2. Μορφοποίηση αντικειµένων σχεδίασης: χρώµα γεµίσµατος, 
χρώµα, πάχος και στυλ περιγράµµατος, εφαρµογή σκίασης  
 

α3. Περιστροφή, αναστροφή αντικειµένων σχεδίασης  
 
α4. Στοίχιση  σε  σχέση  µε  τη  διαφάνεια  ενός  αντικειµένου 

σχεδίασης 
 

α5. Αλλαγή διάταξης αντικειµένου σχεδίασης  
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α6. Αλλαγή µεγέθους αντικειµένων σχεδίασης  
 

β. Γραφήµατα 
β1. ∆ηµιουργία  γραφηµάτων  από  διαθέσιµη  λειτουργία  της 

εφαρµογής 
 

β2. Αλλαγή τύπου γραφήµατος 
 
β3. Αλλαγή χρωµάτων των µερών του γραφήµατος  
 
β4. Αλλαγή µεγέθους γραφήµατος 
 

γ. Οργανογράµµατα 
γ1. ∆ηµιουργία οργανογράµµατος από διαθέσιµη λειτουργία της 

εφαρµογής 
 

γ2. Προσθήκη κειµένου στις θέσεις οργανογράµµατος  
 
γ3. Εισαγωγή, διαγραφή θέσεων στο οργανόγραµµα  
 
γ4. Αλλαγή δοµής οργανογράµµατος  
 
γ5. Αλλαγή µεγέθους οργανογράµµατος 
 

5. ∆ιαχείριση 

 
α. Αντιγραφή, µετακίνηση, διαγραφή 

α1. Αντιγραφή κειµένου, εικόνων, γραφικών, γραφηµάτων, 
οργανογράµµατος, αντικειµένων σχεδίασης µεταξύ διαφανειών, 
µεταξύ παρουσιάσεων  
 
α2. Μετακίνηση κειµένου, εικόνων, γραφικών, γραφηµάτων, 
οργανογράµµατος, αντικειµένων σχεδίασης µεταξύ διαφανειών, 
µεταξύ παρουσιάσεων  
 

α3. ∆ιαγραφή κειµένου, εικόνων, γραφικών, γραφηµάτων, 
οργανογράµµατος, αντικειµένων σχεδίασης  µεταξύ διαφανειών, 
µεταξύ παρουσιάσεων 
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6. Προβολή παρουσίασης και εκτυπώσεις 
 
α. Επαύξηση παρουσίασης 

α1. Εφαρµογή εφέ κίνησης σε κείµενο, εικόνες απ’ τα διαθέσιµα 

της εφαρµογής  
 
α2. Προσθήκη εφέ εναλλαγής µεταξύ των διαφανειών της 

παρουσίασης  
 

α3. Προβολή  παρουσίασης απ’ την  αρχή,  από  συγκεκριµένη 
διαφάνεια 
 

β. Εκτυπώσεις 
β1. Παράµετροι εκτύπωσης: µέγεθος χαρτιού, προσανατολισµός, 
αντίγραφα 
 

β2. Επιλογή αντικειµένου εκτύπωσης: διαφάνειες παρουσίασης, 
σηµειώσεις για το ακροατήριο, σηµειώσεις οµιλητή 


