
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ INTERNET

1. Ποια ή ποιες από τις πιο κάτω προτάσεις είναι σωστή:

α) To Internet είναι το ίδιο με τον Παγκόσμιο Ιστό

β) Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί μέρος του Internet

γ) Το Internet αποτελεί μέρος του Παγκοσμίου Ιστού

δ) Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί μία υπηρεσία του Internet το οποίο έχει και άλλες υπηρεσίες

2. Ποια ή ποιες από τις πιο κάτω προτάσεις είναι σωστή:

α) Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελείται από τις ιστοσελίδες που υπάρχουν στο Internet.

β) Παγκόσμιος Ιστός είναι η υπηρεσία λήψης και αποστολής email.

γ) Παγκόσμιος Ιστός είναι τα διάφορα δίκτυα που υπάρχουν σε όλο το κόσμο και συνδέονται 

μεταξύ τους.

3. Το Webmail είναι:

α) Ιστοσελίδα όπου μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν

β) Ιστοσελίδα μέσω της οποίας μπορούμε να λάβουμε ή να στείλουμε email

γ) Ιστοσελίδα όπου μπορούμε να συζητήσουμε για πράγματα που μας ενδιαφέρουν

4. Υπερκείμενο ονομάζουμε:

α) τις ιστοσελίδες αφού μπορούμε μέσω των links να μεταβούμε σε άλλο σημείο της σελίδας ή 

σε άλλες σελίδες

β) Ένα κείμενο που μπορούμε να το στείλουμε με email

γ) Κείμενο που περιέχει και επιπλέον υλικό όπως φωτογραφίες και βίντεο.

5. Να κάνετε αντιστοίχηση ανάμεσα στις στήλες του πιο κάτω πίνακα:

1. Ιστοσελίδες
2. Ασφαλείς ιστοσελίδες
3. Αποστολή και λήψη μηνυμάτων
4. Αποστολή και λήψη στιγμιαίων μηνυμάτων (συζήτηση)
5. Σελίδα όπου μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν
6. Συσκευή που μεταφέρει πληροφορίες στο Internet
7. Εταιρία που μας δίνει τη δυνατότητα να μπαίνουμε στο Internet από το σπίτι
8. Το σύνολο των δικτύων σε όλο το κόσμο που μπορούν να επικοινωνήσουν 
μεταξύ τους
9. Σελίδα όπου μπορεί κάποιος να δημοσιεύει την άποψή του ή τις ερωτήσεις του
και να παίρνει απαντήσεις
10. Τοπικό δίκτυο

α. HTTPS
β. chat
γ. HTTP
δ. LAN
ε. Διαδίκτυο
ζ. Πάροχος (ISP)
η. μηχανή αναζήτησης
θ. forum
ι. email
κ. Router



1. Το Διαδίκτυο (Internet) είναι:

α) Οι ιστοσελίδες β) Μεταφορά αρχείων

γ) Το email δ) Όλα τα προηγούμενα

2. Παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) είναι:

α) Οι ιστοσελίδες β) Μεταφορά αρχείων

γ) Το email δ) Όλα τα προηγούμενα

3. Οι ιστοσελίδες που είναι ασφαλείς και μπορούμε να στείλουμε προσωπικά δεδομένα περιέχουν

α) http β) https

γ) www δ) URL

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

α) μία μηχανή αναζήτησης β) ένα blog

γ) ένα forum δ) παροχέας Internet

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

α) μηχανές αναζήτησης β) πάροχοι

γ) διαδίκτυα δ) blogs

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

α) antivirus β) το Mozilla

γ) ένα πρόγραμμα πλοήγησης δ) firewall

7. Τα cookies στις ιστοσελίδες είναι

α) ιοί που μπορεί να κολλήσουμε β) μικρά ευχάριστα παιχνίδια (μπισκοτάκια)

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

8. Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία λέγεται

α) cookies β) trojan horse

γ) firewall δ) spam

9. 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)  www.mail.gr

10. Τα αρχεία που στέλνουμε με τη βοήθεια του email λέγονται

α) συνημμένα β) cookies

γ) webmail δ) spam


