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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ INTERNET
1. Το Διαδίκτυο (Internet) είναι:

α) Οι ιστοσελίδες β) Μεταφορά αρχείων γ) ο Παγκόσμιος Ιστός

δ) το email ε) το chat στ) Όλα τα προηγούμενα

2. Παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) είναι:

α) Οι ιστοσελίδες β) Μεταφορά αρχείων γ) το Internet

δ) το email ε) το chat στ) Όλα τα προηγούμενα

3. H google είναι εταιρία η οποία έγινε κυρίως γνωστή ως

α) μία μηχανή αναζήτησης β) ένα blog γ) φυλλομετρητής

δ) ένα forum ε) πάροχος στ) πρόγραμμα πλοήγησης 

4. Οι εταιρείες που μας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθούμε στο Internet από το σπίτι λέγονται

α) μηχανές αναζήτησης β) πάροχοι γ) forums

δ) διαδίκτυα ε) blogs στ) servers

5. Για να είμαστε ασφαλείς στο Internet χρειαζόμαστε (επιλέξτε μία ή περισσότερες απαντήσεις)

α) antivirus β) το Mozilla γ) ένα πρόγραμμα πλοήγησης

δ) firewall ε) φυλλομετρητή στ) το google

6. Τα cookies στις ιστοσελίδες είναι

α) ιοί β) παιχνίδια που παίζουμε σε μία σελίδα γ) προγράμματα που κατεβάζουμε

δ) κωδικοί που αποθηκεύουν οι ιστοσελίδες στον Η/Υ μας ε) βιντεάκια 

7. Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία λέγεται

α) cookies β) trojan horse γ) phishing

δ) firewall ε) spam στ) συνημμένα

8. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω είναι αποδεκτές διευθύνσεις email:

α)   my   name@mail.gr β)    my_name@mail.gr γ) myname@mail.gr

δ)   myname.mail.gr ε)  www.mail.gr στ) myname@mail.gr/index.html

9. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:

α) Ο Παγκόσμιος Ιστός ταυτίζεται με το Internet

β) Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένα μέρος του Internet

γ) Το Internet είναι ένα μέρος του Παγκοσμίου Ιστού

δ) Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι οι Ιστοσελίδες που βλέπουμε

10. O Mozilla Firefox είναι:

α) μηχανή αναζήτησης β) πρόγραμμα πλοήγησης γ) πρόγραμμα λήψης email

δ) Ιστοσελίδα ε) server
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11. Το κείμενο που βρίσκεται σε μία ιστοσελίδα και μπορούμε να μεταφερόμαστε από ένα σημείο 

σε ένα άλλο ονομάζεται (επιλέξτε ένα ή περισσότερα):

α) υπερσύνδεσμος β) σύνδεσμος γ) υπερκείμενο

δ) URL ε) κειμενογράφος στ) link

12. Το τείχος προστασίας μας προστατεύει  

α) τους ιούς β) από “κολλήματα” του υπολογιστή γ) από cookies

δ) από ανεπιθύμητη αλληλογραφία  ε) από ανεπιθύμητη μεταφορά δεδομένων από/προς το Internet

13. Μόλις ανοίξουμε ένα πρόγραμμα πλοήγησης βλέπουμε

α) την αρχική σελίδα β) τα αγαπημένα γ) τα cookies

δ) το URL ε) τη διεύθυνση ΙΡ

14. URL ονομάζουμε:

α) τις εταιρίες που μας προσφέρουν Internet β) την ανεπιθύμητη αλληλογραφία

γ) τη διεύθυνση μίας ιστοσελίδας δ) τα προγράμματα πλοήγησης

15. Στις ασφαλείς ιστοσελίδες εμφανίζεται στη διεύθυνσή τους το πρόθεμα (πρωτόκολλο):

α) http β) https γ) URL

δ) spam ε) cookies

Αντιστοίχιση

1. Ανεπιθύμητη αλληλογραφία

2. Ιός

3. Firewall

4. Mozilla Firefox

5. Ιστοσελίδες

6. email

7. URL

8. Μηχανή αναζήτησης

9. FaceBook

10. Trojan Horse

α. Πρόγραμμα που ελέγχει τα δεδομένα που έρχονται και φεύγουν

β. πρόγραμμα πλοήγησης

γ. Πρόγραμμα που μπορεί να είναι επικύνδινο

δ. World Wide Web

ε. ηλεκτρονική αλληλογραφία

ζ. Google

η. Είδος ιού

θ. spam

ι. Social Media

κ. διεύθυνση μίας ιστοσελίδας (ή άλλου στοιχείου)
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