
Έχετε μόλις λάβει ένα link και κωδικό για να συνδεθείτε στο zoom. Θα 
συνδεθείτε στις 10:00! Κάμερα και μικρόφωνα θα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ανοιχτά 
από την αρχή έως το τέλος της εξέτασης. 
Θα ακολουθήσει διαπίστευση των στοιχείων σας δείχνοντας τη φοιτητική σας ταυτότητα 
στους επιτηρητές μέσω κάμερας. 
Θα γράψετε το όνομ/νυμο και το ΑΜ στο chat του zoom. 

Αφού συνδεθείτε όλοι και είστε έτοιμοι, θα μπείτε από τον browser σας (οποιοδήποτε 
browser) στο exam.net 
Θα βάλετε το Key που θα σας δώσουμε αύριο για να οδηγηθείτε στην εξέταση. 

  Θα γράψετε First name: όνομα (*ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ) 
Last name: επώνυμο (*ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ) 
Class: AM (*ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ 4ΨΗΦΙΟ ΑΜ ΣΑΣ) 

Και θα περιμένετε να ανοίξω την εξέταση… ταυτόχρονα για όλους. 
 
 

Θα δείτε, σε ένα φύλλο, Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, Σ/Λ και σύντομης ανάπτυξης. 
- Όσοι έκαναν εργασία έχουν ήδη κάποιους βαθμούς και θα προσμετρηθούν. 

 
Από κάτω υπάρχει κενό φύλλο για τις απαντήσεις σας (στα Ελληνικά) 
- Θα γράψετε ΞΑΝΑ ονο/νυμο και ΑΜ στην πρώτη πρώτη σειρά 
- και θα συνεχίσετε με τις απαντήσεις 

π.χ. 1) i. Σ 
ii. Λ 

ή 2) α 
3) γ 

ή 4) Μπλα μπλα μπλα μπλα. 
 
 

Θα μπορείτε να κινείτε τα δύο φύλλα (ερωτήσεων, απαντήσεων) ανεξάρτητα οπότε θα 
μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενη ερώτηση και να την απαντήσετε, αργότερα. 

 
 

Κάτω αριστερά θα φαίνεται η ώρα του υπολογιστή σας και ένα χρονόμετρο (όχι 
αντίστροφο). 
Θα γίνει αυτόματη κατάθεση των απαντήσεων σας, όταν λήξει ο χρόνος (60min). 
Αν έχετε τελειώσει νωρίτερα, πάνω αριστερά υπάρχει κουμπί “submit exam”, το οποίο 
μπορείτε να πατήσετε για να καταθέσετε την απάντησή σας. Αλλά ΔΕ θα μπορείτε να βγείτε 
από το zoom μέχρι να λήξει ο χρόνος για όλους. 

*ΠΡΟΣΟΧΗ*: Αν για τον οποιοδήποτε λόγο προσπαθήσετε να ανοίξετε άλλο αρχείο στον 
υπολογιστή σας ή άλλη σελίδα στον browser ή κοπεί η σύνδεσή σας, η εξέταση θα 
διακόπτεται αυτόματα και θα κατατίθεται ό,τι έχετε γράψει μέχρι εκείνη την ώρα. 
ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ



     Καλή  επιτυχία!!!!!!. 
Τα λέμε αύριο το πρωί στις 10:00. 
Κεφάλα Κατερίνα 


