
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021  

• Η εξέταση θα γίνει διαδικτυακά με εξέταση σε μορφή κουίζ μέσω του elearn.uoc.gr 
και με επιτήρηση μέσω zoom.  

• Από τις 21/1/2021 στις 9πμ μέχρι τις 25/1/2021 στις 8μμ, μπείτε στο elearn.uoc.gr 
στο μάθημα της φυσιολογίας για να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ‘ΔΟΚΙΜΗ-
ΙΑΝ21’. Είναι υποχρεωτικό να κάνετε αυτό το δοκιμαστικό. Θα σας πάρει λιγότερο 
από 5 λεπτά. 

• Η εξέταση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 28/1/2021 στις 9πμ.  
• Για την εξέταση, ο σύνδεσμος στον οποίο πρέπει να συνδεθείτε είναι ο παρακάτω: 

Topic: Animal Physiology exam 
Time: Jan 28, 2021 09:00 AM Athens 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/89922934598?pwd=akJIakJpSXRWZ2RqU1BvbHdSdTY4dz09 
Meeting ID: 899 2293 4598 
Passcode: 231347 

• Την ημέρα της εξέτασης, να συνδεθείτε 10 λεπτά πριν για την ταυτοπροσωπία. Όταν 
συνδεθείτε, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και το ΑΜ στο chat.  

• Ταυτόχρονα, στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να συνδεθείτε στο μάθημα της 
Φυσιολογίας Ζώων στο elearn.uoc.gr, όπου θα υπάρχει η επιλογή «Ιανουάριος-
εξέταση».  

• Η εξέταση θα ανοίξει όταν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση όλων των φοιτητών. 
Από τη στιγμή που ανοίξει η εξέταση και μετά, δεν θα μπορέσει να συνδεθεί 
κάποιος άλλος.  

• Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει να έχετε ανοιχτό το βίντεο και το 
μικρόφωνο σας. Γι' αυτό το λόγο, προσπαθήστε να έχετε τη βέλτιστη σύνδεση 
δικτύου. Αν για κάποιο λόγο κλείσει η σύνδεσή σας για πάνω από 1 λεπτό, η 
εξέτασή σας ακυρώνεται. 

• Καθώς η εξέταση είναι στον υπολογιστή, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΜΕΡΑ και όχι τριγύρω. Μπορεί να σας γίνει μόνο μία παρατήρηση. Στη δεύτερη 
παρατήρηση, θα ακυρωθεί η εξέτασή σας. 

• Η εξέταση έχει διάρκεια 50 λεπτά. Θα υπάρχει ρολόι που θα σας δείχνει το χρόνο.  
• Η εξέταση αποτελείται από 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε σωστή 

απάντηση παίρνετε 1 βαθμό, ενώ για κάθε λάθος απάντηση χάνετε 0.5 βαθμό. 
• Σε κάθε ερώτηση υπάρχει μία μόνο σωστή απάντηση. Αν 2 απαντήσεις σας 

φαίνονται σωστές, επιλέξτε την ΠΙΟ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.  
• ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ, μπορείτε να με ενημερώσετε μετά και θα δω την ερώτηση. Σε 
αυτή την περίπτωση, η συγκεκριμένη ερώτηση δεν θα μετρήσει για όλους. 

• Μπορείτε να ξαναδείτε μια ερώτηση που έχετε ήδη απαντήσει (στο elearn, όλες οι 
ερωτήσεις φαίνονται σε έναν πίνακα στα αριστερά, οπότε μπορείτε να 
μετακινηθείτε στον αντίστοιχο αριθμό ερώτησης που θέλετε να ξαναδείτε).  

Καλή επιτυχία!  

https://us02web.zoom.us/j/89922934598?pwd=akJIakJpSXRWZ2RqU1BvbHdSdTY4dz09

