
Επαναληπτικές ασκήσεις στο Microsoft Word 

A’ Γυμνασίου (δίνεται το παρακάτω κείμενο) 

COVID-19 από τη Βικιπαίδεια 

Η ασθένεια κορονοϊού 2019 (Coronavirus disease 2019, COVID-19),επίσης γνωστή 
ως οξεία αναπνευστική νόσος 2019-nCoV, είναι μία μολυσματική ασθένεια που 
προκαλείται από τον κορονοιό SARS-COV-2. Ο ιός και η ασθένεια που προκαλεί 
πρωτοεντοπίστηκε στην πόλη Ουχάν της Κίνας στα τέλη του 2019, και τους 
επόμενους μήνες εξελίχθηκε σε πανδημία. Συχνότερα συμπτώματα είναι ο πυρετός, 
ο βήχας και η δύσπνοια. Μυικοί πόνοι, φλέγματα, πονόλαιμος, είναι λιγότερα 
συχνά. Ενώ οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν ήπια συμπτωματολογία, σε 
ορισμένους η ασθένεια εξελίσσεται σε πνευμονία και πολυοργανική ανεπάρκεια. 

O ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων τα 
οποία παράγονται κατά την διάρκεια του βήχα. Από την ημέρα της έκθεσης έως την 
εμφάνιση συμπτωμάτων (χρόνος επώασης) είναι 2 έως 14 μέρες, συχνότερα είναι 5 
μέρες. Η διάγνωση γίνεται με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) με το 
δείγμα να λαμβάνεται από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Η διάγνωση μπορεί επίσης να 
γίνει και χωρίς εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού, με συνδυασμό συμπτωμάτων, 
παραγόντων κινδύνου και Αξονική Τομογραφία Θώρακα η οποία εμφανίζει 
χαρακτηριστικά πνευμονίας. 

Εμβόλιο για τον συγκεκριμένο ιό μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Οι συστάσεις προς τον 
γενικό πληθυσμό για προφύλαξη τονίζουν την ανάγκη για καλή υγιεινή χειρών, ενώ 
στα άτομα που υποψιάζονται ότι μεταφέρουν τον ιό να φορούν χειρουργική μάσκα 
προσώπου και να ζητήσουν ιατρική συμβουλή τηλεφωνώντας σε έναν γιατρό αντί 
να επισκεφθούν απευθείας μια κλινική 

1)      Μορφοποιείστε τον τίτλο: Arial, 18, Έντονα, Πλάγια, απόσταση χαρακτήρων 
2στ., χρώμα κόκκινο. 

(a)   Επιλέγουμε το τίτλο (διπλό κλικ πάνω του). 

(b)   Επιλέγουμε Μενού «Μορφή» à «Γραμματοσειρά…». 

(c)    Επιλέγουμε Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 18, Στυλ Έντονα Πλάγια. 

(d)   Κλικ στη καρτέλα «Απόσταση Χαρακτήρων» και επιλέγουμε «Απόσταση» 
«εκτεταμένη», «κατά» 2στ. 

(e)    ΟΚ. 

2)      Αυξήστε το διάστιχο της πρώτης παραγράφου σε διπλό. 

(a)   Κλικ κάπου μέσα στη 1η παράγραφο. 

(b)   Μενού «Μορφή» à «Παράγραφος». 

(c)    Επιλέγουμε Διάστιχο «Διπλό». ΟΚ. 

3)      Αυξήστε το διάστημα μεταξύ των παραγράφων σε 6 πριν και 6 μετά. 



(a)   Επιλέγουμε όλο το κείμενο (τριπλό κλικ στο αριστερό περιθώριο του 
εγγράφου). 

(b)   Από το Μενού «Μορφή» à «Παράγραφος» ρυθμίζουμε το διάστημα σε 6 πριν 
και 6 μετά. 

(c)    ΟΚ. 

4)      Στοιχίστε στο κέντρο την 2η παράγραφο. 

(a)   Επιλέγουμε τη 2η παράγραφο (διπλό κλικ στο αριστερό περιθώριο της 
παραγράφου). 

(b)   Από το Μενού «Μορφή» à «Παράγραφος» ρυθμίζουμε τη στοίχιση σε «Στο 
κέντρο». 

(c)    ΟΚ. 

5)      Μετατρέψτε σε δίστηλο κείμενο τη 2η παράγραφο. 

(a)   Επιλέγουμε τη 2η παράγραφο (διπλό κλικ στο αριστερό περιθώριο της 
παραγράφου 

(b)   Μενού «Μορφή» à «Στήλες». 

(c)    Κάνουμε κλικ στο «δύο». ΟΚ. 

6)      Εισάγετε αυτόματη αρίθμηση στις δύο τελευταίες παραγράφους. 

(a)   Επιλέγουμε τις δύο τελευταίες παραγράφους (σύρουμε το ποντίκι – με 
πατημένο το αριστερό πλήκτρο του- πάνω από τις δύο παραγράφους).  

(b)   Μενού «Μορφή» à «Κουκκίδες και Αρίθμιση». 

(c)    Κάνουμε κλικ στη καρτέλα «Με αρίθμηση» και επιλέγουμε μια από τις επτά 
επιλογές που μας προσφέρονται. 

(d)   ΟΚ. 

7)      Εισάγετε ως κεφαλίδα την ώρα και την ημερομηνία του συστήματος. 

(a)   Μενού «Προβολή» à «Κεφαλίδες και Υποσέλιδα». 

(b)   Κλικ στο κίτρινο ρολόι της μπάρας που εμφανίζεται (εισαγωγή ώρας). 

(c)    Πατάμε μια φορά το Tab, στο πληκτρολόγιο, και κάνουμε κλικ στο ημερολόγιο 
της μπάρας (εισαγωγή ημερομηνίας). 

8)      Εισάγετε ως υποσέλιδο τον αριθμό σελίδας/αρ. σελίδων. 

(a)   Κάνουμε κλικ στο κουμπί της μπάρας «Εναλλαγή μεταξύ Κεφαλίδας και 
Υποσέλιδου» και μεταφερόμαστε στο υποσέλιδο. 

(b)   Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της δίεσης στη μπάρα (εισαγωγή αριθμού σελίδας). 



(c)    πατάμε το πλήκτρο «/» από το πληκτρολόγιο και κατόπιν κάνουμε κλικ στο 
διπλανό, από αυτό της δίαισης, εικονίδιο (εισαγωγή αριθμού σελίδων). 

(d)   Πατάμε «Κλείσιμο». 

9)      Τροποποιείστε τα περιθώρια σε: 2στ αριστερά και δεξιά και 2,5 στ. πάνω και 
κάτω 

(a)   Μενού «Αρχείο» à «Διαμόρφωση σελίδας…». 

(b)   Ρυθμίζουμε τα περιθώρια. 

(c)    ΟΚ.. 

10)  Εισάγετε εικόνα clipart κάτω από την 3η παράγραφο. 

(a)   Κάνουμε κλικ στο τέλος της 3ης παραγράφου και πατάμε «enter» για να 
δημιουργήσουμε μια κενή παράγραφο. 

(b)   Μενού «Εισαγωγή» à «Εικόνα» à «Έτοιμες εικόνες Clip Art…». 

(c)    Κλικ σε μια από τις εικόνες (πρόκειται για κατηγορίες εικόνων), κατόπιν κλικ σε 
μια από τις εικόνες και επιλέγουμε το πρώτο από τα 4 εικονίδια που εμφανίζονται 
κατακόρυφα («εισαγωγή Clip»). 

(d)   Αν η κατηγορία που επιλέξαμε δεν περιέχει εικόνες, πατάμε το αριστερό βέλος 
που βρίσκεται πάνω αριστερά στη καρτέλα («πίσω») κι επιλέγουμε άλλη κατηγορία. 

(e)    Μόλις τελειώσουμε, κλείνουμε το παράθυρο πατώντας το «Χ» πάνω δεξιά του. 

11)  Εισάγετε πίνακα 3 στηλών και 3 γραμμών κάτω από την τελευταία παράγραφο. 

(a)   Κάνουμε κλικ στο τέλος της παραγράφου και πατάμε «enter» για να 
δημιουργήσουμε μια κενή παράγραφο. 

(b)   Μενού «Πίνακας» à «Εισαγωγή» à  «Πίνακας…». 

(c)    Ρυθμίζουμε τον αριθμό γραμμών και στηλών. 

(d)   ΟΚ. 

12)  Συγχωνεύστε τα κελιά της πρώτης γραμμής του πίνακα. 

(a)   Επιλέγουμε τη 1η γραμμή του Πίνακα (κλικ στο αριστερό περιθώριο του 
εγγράφου, στο ύψος της 1ης γραμμής του πίνακα). 

(b)   Μενού «Πίνακας» à «Συγχώνευση κελιών». 

13)  Εισάγετε περίγραμμα σελίδας. 

(a)   Μενού «Μορφή» à «Περιγράμματα και Σκίαση». 

(b)   Κλικ στη καρτέλα «Περίγραμμα σελίδας», κλικ στο «πλαίσιο». 

(c)    ΟΚ.. 



14)  Εισάγετε σκίαση πίσω από τον τίτλο . 

(a)   Κλικ στο τίτλο. 

(b)   Μενού «Μορφή» à «Περιγράμματα και Σκίαση». 

(c)    Κλικ στη καρτέλα «Σκίαση», κλικ σε ένα από τα χρώματα. 

(d)   ΟΚ.. 

15)  Εισάγετε Wordart στο τέλος της σελίδας όπου θα αναγράφεται το όνομά σας. 

(a)   Κάνουμε διπλό κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου λίγο κάτω από τον πίνακα για 
να δημιουργήσουμε μια κενή παράγραφο. 

(b)   Μενού «Εισαγωγή» à «Εικόνα» à «WordArtt…». 

(c)    Κλικ σε μια από τις επιλογές και ΟΚ.. 

(d)   Πατάμε το delete για να σβήσουμε το υπάρχον κείμενο, γράφουμε το δικό μας. 

(e)    ΟΚ.. 

16)  Χρωματίστε κόκκινα τα γράμματα της τελευταίας παραγράφου. 

(a)   Επιλέγουμε την τελευταία παράγραφο (διπλό κλικ στο αριστερό περιθώριο της 
παραγράφου). 

(b)   Μενού «Μορφή» à «Γραμματοσειρά». 

(c)    Κάνουμε κλικ στη καρτέλα «Γραμματοσειρά» από όπου ρυθμίζουμε το 
«χρώμα Γραμματοσειράς». 

(d)   ΟΚ.. 

17)  Αλλάξτε τη γραμματοσειρά του κειμένου Σε Times New Roman 

(a)   Επιλέγουμε όλο το κείμενο (τριπλό κλικ στο αριστερό περιθώριο του 
εγγράφου). 

(b)   Μενού «Μορφή» à «Γραμματοσειρά» 

(c)    Ρυθμίζουμε τη «Γραμματοσειρά». 

(d)   ΟΚ. 

18)  Αντιγράψτε την πρώτη παράγραφο στο τέλος του κειμένου 

(a)   Επιλέγουμε τη 1η παράγραφο. 

(b)   Μενού «Επεξεργασία» à «Αντιγραφή». 

(c)    Διπλό κλικ στο σημείου του εγγράφου που θέλουμε να αντιγράψουμε τη 
παράγραφο. 

(d)   Μενού «Επεξεργασία» à «Επικόλληση». 



19)  Κάνετε ορθογραφικό έλεγχο. 

(a)   Μενού «Εργαλεία», «Ορθογραφικός και Γραμματικός έλεγχος…». 

(b)   Πατάμε «παράβλεψη» πιστεύουμε ότι το «λάθος» είναι στη πραγματικότητα 
σωστό. 

(c)    Πατάμε «Προσθήκη» όταν είμαστε 1000% σίγουροι ότι το «λάθος» είναι στη 
πραγματικότητα σωστό. 

(d)   Επιλέγουμε μια από τις προτάσεις του Word και πατάμε «Αλλαγή» αν 
διαπιστώσουμε ότι το «λάθος»… είναι πράγματι λάθος. 

(e)    Για πιο αποτελεσματικό έλεγχο, επιλέγουμε τα κουμπιά που…περιέχουν τη λέξη 
«όλων» (παράβλεψη όλων κ.λ.π.) 

20)  Αποθηκεύστε το έγγραφο με το όνομα «ΤΕΣΤ». 

(a)   Μενού «Αρχείο» à «Αποθήκευση ως…». 

(b)   Στη θέση «Αποθήκευση σε» επιλέγουμε το φάκελο όπου θα γίνει η 
αποθήκευση. 

(c)    Γράφουμε το όνομα του αρχείου. 

(d)   ΟΚ. 

 


