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 Σεχνικός Πληροφορικής

ΜΔΡΟ Α’


ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Έθζεζε ηδεώλ, θαηαλόεζε θεηκέλνπ, γιωζζηθέο θαη γξακκαηηθέο παξαηεξήζεηο

ΜΔΡΟ Β’


ΑΓΓΛΙΚΑ
Έθζεζε ηδεώλ, θαηαλόεζε θεηκέλνπ, γιωζζηθέο θαη γξακκαηηθέο παξαηεξήζεηο

ΜΔΡΟ Γ’


ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
 Μέηξα θαη ζηαζκά, κνλάδεο κέηξεζεο
 Σηνηρεία Αξηζκεηηθήο: Δηαηξεηόηεηα, Δπλάκεηο αθεξαίωλ, θιαζκαηηθώλ θαη
δεθαδηθώλ αξηζκώλ.
Μέγηζηνο θνηλόο δηαηξέηεο, ειάρηζην θνηλό
πνιιαπιάζην.
Κιαζκαηηθνί αξηζκνί, ηδηόηεηεο θαη πξάμεηο.
Τξνπή
θιαζκάηωλ ζε δεθαδηθνύο θαη αληηζηξόθωο.
Πξνβιήκαηα επί ηωλ
αθεξαίωλ, δεθαδηθώλ θαη θιαζκαηηθώλ αξηζκώλ. Λόγνη θαη αλαινγίεο.
Πνζά επζέωο αλάινγα θαη αληηζηξόθωο αλάινγα. Σρέδην ππό θιίκαθα θαη
ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Απιή θαη ζύλζεηε κέζνδνο ηωλ ηξηώλ. Πξνβιήκαηα
κεξηζκνύ ζε κέξε αλάινγα θαη ζε κέξε αληηζηξόθωο αλάινγα.
Πξνβιήκαηα θηλήζεωο.
Σημείωση: Τα πξνβιήκαηα ιύνληαη είηε κε πξαθηηθή αξηζκεηηθή είηε κε
άιγεβξα (εμηζώζεηο ή ζπζηήκαηα).
 Σηνηρεία Γεωκεηξίαο: Ππζαγόξεην ζεώξεκα, πεξίκεηξνο θαη εκβαδό ηωλ
επζπγξάκκωλ ζρεκάηωλ (ηξίγωλν, παξαιιειόγξακκν, νξζνγώλην).
Καλνληθά επζύγξακκα ζρήκαηα (ηξίγωλν, ηεηξάγωλν, εμάγωλν) θαη εύξεζε
ηνπ εκβαδνύ ηνπο ζπλαξηήζεη ηεο αθηίλαο ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ.
Εκβαδά θαη όγθνη ηνπ νξζνγωλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ, ηνπ θύβνπ, ηεο
ππξακίδαο, ηνπ νξζνύ πξίζκαηνο, ηνπ θπιίλδξνπ, ηνπ θώλνπ, ηεο ζθαίξαο.

 Σηνηρεία Τξηγωλνκεηξίαο: Τξηγωλνκεηξηθνί αξηζκνί νμείαο γωλίαο
νξζνγωλίνπ ηξηγώλνπ. Φξήζε ηξηγωλνκεηξηθώλ αξηζκώλ γηα επίιπζε
πξνβιεκάηωλ (Οη ηηκέο ηωλ ηξηγωλνκεηξηθώλ αξηζκώλ ζα δίλνληαη όπνπ
ρξεηάδεηαη).

ΜΔΡΟ Γ’


ΔΙΓΙΚΟ ΘΔΜΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 Δίθηπα επηθνηλωλίαο (LAN, WAN, Δηαδίθηπν Internet), νξγάλωζε,
ζρεδίαζε, δνκηθά ζηνηρεία δηθηύωλ, ηξόπνη θαη ζπζθεπέο, ζύλδεζε
δηθηύωλ, πξωηόθνιια κεηαθνξάο δεδνκέλωλ client server, ζπζηήκαηα
αζθάιεηαο, δηνίθεζε θαη νξγάλωζε δηθηύωλ.
 Χεθηαθή νξγάλωζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Αξρηηεθηνληθή ΗΥ,
ζπλαξκνιόγεζε ΠΗΥ θαη πξνζζήθε πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ θαη
θαξηώλ.
 Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ΗΥ, εγθαηάζηαζε ΛΣ ζε πξνζωπηθό ΗΥ θαη ζε
LAN, εγθαηάζηαζε πξωηνθόιιωλ θαη άιιωλ εηδώλ ινγηζκηθνύ ζε LAΝ.
 Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνιιώλ ρξεζηώλ. Αξρηηεθηνληθή, δνκή,
νξγάλωζε αξρείωλ θαη θαηαιόγωλ, αζθάιεηα ζπζηεκάηωλ, ρξήζε
ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάηωλ UNIX, WINDOWS NT θαη εθηύπωζεο,
δηαρείξηζε ρξεζηώλ, πξνγξακκάηωλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ.
 Δηαδίθηπν: απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο γηα ζύλδεζε, ζύλδεζε LAN κε ην
high level δηαδίθηπν, ινγηζκηθό, ηξόπνη ζύλδεζεο, βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη
επηθνηλωλία κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ.
 Σρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη νξγάλωζε ηζηνζειίδωλ, κε ηε ρξήζε δηαθόξωλ
εξγαιείωλ. Εξγαιεία αλάπηπμεο ηζηνζειίδαο. Υπεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ,
email, ππεξεζίεο ζύγρξνλεο επηθνηλωλίαο. Fip, News, Teinet θιπ.
 Αξρεία: Οξγάλωζε θαη επεμεξγαζία αξρείωλ.

