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ΣΑΒΒΑΤΟ 10  ΙΟΥΛΙΟΥ  2004

Η εξέταση θα γίνει µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών µε βάση το ακόλουθο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.  Σε καθεµιά από τις επόµενες ερωτήσεις (1-40) να επιλέξετε τη
σωστή απάντηση και να τη σηµειώσετε στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
                                                                                              ΚΩ∆ΙΚΟΣ * Β Γ Ε

Για τις επόµενες πέντε (5) ερωτήσεις, αριθµηµένες από (1) έως (5), να  επιλεγεί η
ορθή γραφή της λέξης.

1. α) διαχείρηση
β) διαχείριση
γ) διαχίρειση
δ) διαχήρειση

2. α) πρωτοπορία
β) προτωπορεία
γ) πρωτοπορεία
δ) πρωτοπωρεία

3. α) απαλειφή
β) απαλιφή
γ) απαληφή
δ) απαλοιφή

4. α) εγκύηση 
β) εγγήυση
γ) εγκήυση
δ) εγγύηση

5. α) συνδυάζω
β) συνδιάζω
γ) σινδυάζω
δ) σινδιάζω

* Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. 
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Στην καθεµιά από τις επόµενες δέκα εννέα  (19) ερωτήσεις, αριθµηµένες από (6) έως (24),
δίνεται µία πρόταση στην οποία λείπει µια λέξη ή οµάδα λέξεων. Να επιλεγεί η απάντηση
που συµπληρώνει ορθά το κενό.

6. Σας φιλώ, µε …………….αγάπη.
α) πολλή
β) πολύ
γ) πολλύ
δ) πολή

7. Έχει …………….µία παράγραφος από το κείµενο.
α) παραληφθεί
β) παραληφθή
γ) παραλειφθεί
δ) παραλειφθή

8. Πρέπει να απαγορευτούν τα …………….τροποποιηµένα προϊόντα.
α) γενετικά
β) γεννετικά
γ) γεννητικά
δ) γενητικά

9. Προβλέπεται ανασχηµατισµός   ……………. φάσµατος.
α) ευρέως
β) εβρέος
γ) εβρέως
δ) ευρέος

10. Παρακαλώ, ……………. το απόγευµα για να κλείσετε ραντεβού.
α) τηλεφωνείστε
β) τηλεφωνήσετε
γ) τηλεφωνήστε
δ) τηλεφωνήσατε

11. Η Ελλάδα πρέπει να επιχειρήσει να _______  προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
α) παράγει
β) παραγάγει
γ) παράξει
δ) παραχθεί

12. ∆εν µπορείτε να παρκάρετε στη µέση της ……………..
α) οδού
β) οδούς
γ) οδός
δ) οδό

13. Αποφασίστηκε η συγκρότηση  ……………. επιτροπής.
α) ολιγοµελής
β) ολιγοµελούς
γ) ολιγοµελές
δ) ολιγοµελή

14. ……………. µου να έχω τις αµφιβολίες µου.
α) Επέτρεψέ
β) Επίτρεψέ
γ) Επέτρεπέ
δ) Επέτρεπε

15. ∆ε ……………. η ανάληψη µετρητών από πιστωτική κάρτα.
α) συνίσταται
β) συνιστάται
γ) συσταίνεται
δ) συνιστά
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16. Κατά την απεργία γίνεται αντιµετώπιση µόνο  ……………. περιπτώσεων.
α) επειγουσών
β) επειγόντων
γ) επείγουσων
δ) επείγον

17. Ο δροµέας ……………. απόσταση πολλών χιλιοµέτρων.
α) διένυσε
β) διανύθηκε
γ) διενύθη
δ) διήνυσε

18. Τα δεδοµένα επεξεργάζονται ……………. υπολογιστές.
α) από τους
β) οι
γ) στους
δ) µέσα από τους

19. Η συµπεριφορά τους θεωρήθηκε …………….
α) µεγάλη αγένεια
β) ως µεγάλη αγένεια
γ) στη µεγάλη αγένεια 
δ) της µεγάλης αγένειας

20. Η διαπραγµάτευση πρέπει να γίνεται ……………..
α) επί ίσοις όροις
β) επί ίσους όρους
γ) επί ίσων όρων 
δ) επί ίσον όρο

21. Ο ρόλος του δασκάλου ως  ……………. είναι καθοριστικός.
α) παιδαγωγό
β) παιδαγωγός
γ) παιδαγωγών
δ) παιδαγωγού

22. Είναι ……………. φιλόδοξος.
α) υπέρ το δέον
β) υπέρ τα δέοντα
γ) υπέρ του δέοντος
δ) υπέρ των δεόντων

23. Ο βουλευτής εξέπεσε  ……………. του.
α) του αξιώµατός
β) το αξίωµά
γ) τα αξιώµατά 
δ) στο αξίωµά 

24. Η Κίνα προσβλέπει   ……………. για την οικονοµική της ανάκαµψη.
α) τις ΗΠΑ
β) των ΗΠΑ
γ) οι ΗΠΑ
δ) στις ΗΠΑ

Στο επόµενο κείµενο υπάρχουν δεκαέξι (16) κενά διαστήµατα, αριθµηµένα από (25)
έως (40), στα οποία λείπει µία λέξη. Να επιλέξετε µεταξύ των τεσσάρων (4)
εναλλακτικών απαντήσεων την ορθή λέξη.

Αποσπάσεις-εξπρές υπαλλήλων του δηµόσιου και …...(25)…… δηµόσιου τοµέα σε υπηρεσίες

αιχµής προβλέπει το τελευταίο ολυµπιακό νοµοσχέδιο που …...(26)……  η κυβέρνηση στη βουλή.

Οι αποσπάσεις θα είναι έως πεντάµηνης διάρκειας και σε κάθε περίπτωση θα λήγουν στις

30/11/2004 και θα γίνονται κατά …...(27)…… των διατάξεων που ισχύουν σήµερα. Το µέτρο

κρίθηκε αναγκαίο, καθώς …...(28)…… να …...(29)…… έκτακτες ανάγκες σε διάφορες υπηρεσίες
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αιχµής κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων. Οι αποσπάσεις-εξπρές θα γίνονται µε απόφαση

του υπουργού Εσωτερικών κατόπιν …...(30)…… αιτήµατος του φορέα που ζητάει προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της απόσπασης οι υπάλληλοι θα …...(31)……από την κανονική τους υπηρεσία.

Στο νοµοσχέδιο-σκούπα ρυθµίζονται ορισµένες κρίσιµες παράµετροι για τη …...(32)…… των

Ολυµπιακών Αγώνων, όπως η δυνατότητα …...(33)…… ναυτιλιακών γραµµών από το λιµάνι του

Πειραιά σε Ραφήνα και Λαύριο, οι άδειες λειτουργίας των ολυµπιακών …...(34)……, οι …...(35)……

για δικαιούχους του Ολυµπιακού Χωριού, η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών κτλ. Επίσης, το

θέµα της αύξησης του κοµίστρου των ταξί, τα οποία θα επιτρέπεται να αποβιβάζουν και να

επιβιβάζουν επιβάτες στις Ζώνες…...(36)…… Στάθµευσης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, συζητείται

να υπάρξει επιπλέον …...(37)…… περί τα 3 ευρώ για ολυµπιακές κούρσες. Κατά τη διάρκεια των

Αγώνων θα λειτουργεί αυτόφωρο από τις 9 το πρωί και τα Σαββατοκύριακα, ενώ …...(38)…… η

λειτουργία και ο ανεφοδιασµός από 2 έως 31 Αυγούστου σε εµπορικά καταστήµατα, επιχειρήσεις,

βιοτεχνίες και βιοµηχανίες που βρίσκονται εντός των ολυµπιακών ζωνών εάν …...(39)…… ότι

αποθηκεύουν ή εµπορεύονται υλικά …...(40)…… βαθµού κινδύνου πυρκαγιάς.

25. α) µεγαλύτερου
β) ευρύτερου
γ) εκτενέστερου
δ) πλατύτερου

26. α) κατέθεσε
β) υπέθεσε
γ) διέθεσε
δ) παρέθεσε

27. α) παρέκκλιση
β) απόκλιση
γ) έγκλιση
δ) κατάκλιση

28. α) παραδέχεται
β) καταδέχεται
γ) επιδέχεται
δ) ενδέχεται

29. α) υποκύψουν
β) προκύψουν 
γ) ενσκήψουν
δ) εγκύψουν

30. α) υποβολής
β) περιβολής
γ) καταβολής
δ) διαβολής

31. α) µισθοδοτούν
β) µισθώνουν
γ) µισθοδοτούνται
δ) µισθώνονται
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32. α) διέλευση
β) διάβαση
γ) διεξαγωγή
δ) διαπλοκή

33. α) µεταφοράς
β) περιφοράς 
γ) διαφοράς
δ) αναφοράς

34. α) αποκαταστάσεων
β) διαστάσεων
γ) παραστάσεων
δ) εγκαταστάσεων

35. α) αλλοτριώσεις
β) αλλοιώσεις
γ) απαλλοτριώσεις 
δ) εξαλλοιώσεις

36. α) Ελεγµένης
β) Ελεγκτικής
γ) Ελέγξιµης
δ) Ελεγχόµενης

37. α) καταβολή
β) συµβολή
γ) παρεµβολή
δ) προκαταβολή

38. α) διαστέλλεται
β) αναστέλλεται
γ) περιστέλλεται
δ) καταστέλλεται

39. α) κριθεί
β) προκριθεί
γ) διακριθεί
δ) συγκριθεί

40. α) υψιπετούς
β) υψηλόβαθµου
γ) ψιλού
δ) υψηλού


