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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Επεξεργασία Κειµένου και θεωρούνται η 
βάση του υποψηφίου για την εξέταση του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειµένου: 
Στην ενότητα Επεξεργασία Κειµένου ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει βασικές λειτουργίες της 
εφαρµογής επεξεργασίας κειµένου. Να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται ένα 
έγγραφο, να µορφοποιεί το κείµενο αλλά και το έγγραφο στο σύνολο του. Επίσης, ο υποψήφιος θα 
πρέπει να δηµιουργεί και να διαχειρίζεται πίνακες και αντικείµενα, καθώς και να χρησιµοποιεί ειδικές 
λειτουργίες όπως η συγχώνευση αλληλογραφίας και οι εκτυπώσεις. 

 

 
1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής 

Επεξεργασίας Κειµένου 
 
α. Χειρισµός εγγράφων 

α1. ∆ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 
 

α2. Αποθήκευση εγγράφου µε διαφορετικό τύπο ή / και σε 

διαφορετική θέση ή / και µε διαφορετικό όνοµα  
 
α3. Εναλλαγή µεταξύ ανοιχτών εγγράφων  
 
α4. Χρήση διαθέσιµων προτύπων για δηµιουργία εγγράφων  
 

β. Περιβάλλον της εφαρµογής επεξεργασίας κειµένου  
β1. Εµφάνιση και απόκρυψη γραµµών εργαλείων  
 
β2. Εναλλαγή µεταξύ καταστάσεων προβολών σελίδας  
 
β3. Ρύθµιση ποσοστού µεγέθυνσης - σµίκρυνσης προβολής 

(Ζουµ) 
 

β4. Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών βοήθειας της εφαρµογής 
 
β5. Γνώση του τρόπου ρύθµισης βασικών επιλογών της 

εφαρµογής: Καθορισµός προεπιλεγµένου φακέλου για 

άνοιγµα-αποθήκευση εγγράφων, όνοµα χρήστη  
 
β6. Εµφάνιση, απόκρυψη µη-εκτυπώσιµων χαρακτήρων 
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2. Επεξεργασία Κειµένου 
 
α. Σύνταξη κειµένου 

α1. Εισαγωγή κειµένου  
 
α2. ∆ιόρθωση, απαλοιφή κειµένου  
 
α3. Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων και συµβόλων  
 

β. ∆ιαχείριση κειµένου 
β1. Επιλογή χαρακτήρων, λέξεων, γραµµών, παραγράφων, 
ολόκληρου του εγγράφου 
 

β2. Αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση κειµένου στο ίδιο ή σε 
άλλο έγγραφο 
 

γ. Βοηθητικά εργαλεία σύνταξης κειµένου  
γ1. Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς  
 
γ2. Χρήση "εύρεσης" και "αντικατάστασης"  
 
γ3. Ορθογραφικός έλεγχος κειµένου, προσθήκη λέξεων στο λεξικό  
 
γ4. Χρήση αυτόµατου συλλαβισµού του εγγράφου 
 

3. Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων 
 
α. Μορφοποίηση Χαρακτήρων 

α1. Επιλογή γραµµατοσειράς και µεγέθους γραµµατοσειράς  
 
α2. Μορφή έντονη, πλάγια, υπογραµµισµένη  
 
α3. Χρώµα γραµµατοσειράς  
 
α4. Μορφή εκθέτη, δείκτη 
 

α5. Αυτόµατη εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων σε κείµενο  
 
α6. Αντιγραφή µορφοποίησης  
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β. Μορφοποίηση Παραγράφων 
β1. Επιλογές στοίχισης παραγράφου 
 

β2. ∆ηµιουργία εσοχών και προεξοχών 
 

β3. Καθορισµός διάστιχου και αποστάσεων παραγράφου 
 

β4. Χρήση περιγραµµάτων και σκίασης σε παράγραφο 
 

β5. ∆ηµιουργία λιστών µε αρίθµηση και κουκίδες 
 

β6. Καθορισµός & χρήση στηλοθέτη/ων 
 

β7. Χρήση διαθέσιµων στυλ παραγράφου 
 

4. ∆ιαµόρφωση εγγράφου 
 
α. Ρυθµίσεις σελίδας 

α1. Προσαρµογή περιθωρίων σελίδας 
 

α2. Επιλογή µεγέθους χαρτιού, προσανατολισµού σελίδας 
 

β. Κεφαλίδες και Υποσέλιδα 
β1. Εισαγωγή κειµένου σε κεφαλίδα, υποσέλιδο 
 

β2. Αρίθµηση σελίδων 
 

β3. Εισαγωγή διαθέσιµων πεδίων σε κεφαλίδα, υποσέλιδο: 
Ηµεροµηνία, Πλήθος σελίδων, Θέση αρχείου 
 

γ. Χρήση αλλαγών 
γ1. Εισαγωγή, διαγραφή αλλαγών σελίδας 
 

γ2. Εισαγωγή, διαγραφή αλλαγών γραµµής στην ίδια παράγραφο 
 

5. Αντικείµενα 
 
α. ∆ιαχείριση αντικειµένων 

α1. Εισαγωγή εικόνας, γραφικού στο έγγραφο  
 



 

 Σελίδα 5 από 6 
    
©2006 Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε. ∆ιακριτικός τίτλος Key-CERT All rights reserved 

α2. ∆ιαγραφή εικόνας, γραφικού 
 

α3. Αντιγραφή, µετακίνηση εικόνας, γραφικού στο ίδιο ή σε άλλο 
έγγραφο 
 

6. Πίνακες 
 

α. ∆ηµιουργία πίνακα και διαχείριση περιεχοµένων πίνακα  
α1. Καθορισµός γραµµών, στηλών, θέσης πίνακα  
 

α2. Εισαγωγή, διόρθωση δεδοµένων σε πίνακα  
 

α3. Επιλογή γραµµών, στηλών, κελιών ενός πίνακα 
 

α4. Εισαγωγή, διαγραφή γραµµών ή στηλών ή κελιών 
ενός πίνακα  
 

α5. ∆ιαµόρφωση του πλάτους των στηλών και του 
ύψους των γραµµών ενός πίνακα 
 

β. Μορφοποίηση πίνακα 
β1. Μορφοποίηση του περιγράµµατος των κελιών ενός πίνακα: 
Πλάτος, χρώµα, στυλ περιγράµµατος  
 
β2. Εφαρµογή σκίασης σε κελιά 
 

7. ∆ιαχείριση µαζικής αλληλογραφίας 
 

α. Προετοιµασία και συγχώνευση κυρίου εγγράφου και 
δεδοµένων για µαζική αλληλογραφία  

α1. Καθορισµός, επεξεργασία κύριου εγγράφου συγχώνευσης 

(επιστολή-ετικέτες) 
 
α2. Άνοιγµα αρχείου δεδοµένων για χρήση στη συγχώνευση  
 
α3. Προσθήκη πεδίων δεδοµένων 
 
α4. Συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδοµένων για µαζική 
αλληλογραφία 
 

 
8. Εκτυπώσεις 
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α. Προετοιµασία και εκτύπωση  
α1. Προεπισκόπηση εγγράφου 
 
α2. Χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων, 
συγκεκριµένες σελίδες, επιλογή εγκατεστηµένου εκτυπωτή  
 
α3. Εκτύπωση εγγράφου σε εγκατεστηµένο εκτυπωτή 

 


