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1. Καταχωρήστε το εξής κείμενο και στη συνέχεια αποθηκεύστε το με όνομα 
‘ΙΣΤΟΡΙΑ’: 

 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Τα ολυμπιακά αγωνίσματα ξεκίνησαν περίπου το 776 π.χ. και η διοργάνωση 
έγινε στην αρχαία Ολυμπία.  
Το μοναδικό αγώνισμα που επικράτησε στις πρώτες ολυμπιάδες ήταν το 
τρέξιμο, το οποίο, ονομαζότανε "Στάδιο". 
Στη συνέχεια και με την πάροδο των χρόνων, ολοένα αυξάνονταν τ' 
αθλήματα. Μερικά από τα ολυμπιακά αγωνίσματα ήταν: 
Δρόμος 
Το πένταθλο 
Το άλμα 
Ο δίσκος 
Το ακόντιο 
Η πάλη 
 

2. Στη 1η παράγραφο (τίτλος) ορίστε τα εξής: στοίχιση στο κέντρο, έντονη και 
πλάγια γραφή και ένα χρώμα γραμματοσειράς. Στη συνέχεια ορίστε ένα 
περίγραμμα στυλ σκιάς, οποιοδήποτε χρώμα, πλάτος 1,5 στιγμές και χρώμα 
σκίασης πορτοκαλί. (Κεντρική  Γραμματοσειρά, Παράγραφος). 

3. Αλλάξτε τα γράμματα αυτής της παραγράφου έτσι ώστε να είναι γράμματα 
τίτλου (δηλ. το 1ο γράμμα κάθε λέξης να είναι κεφαλαίο).  
(Κεντρική  Γραμματοσειρά: Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων).  

4. Επιλέξτε τη φράση «αρχαία Ολυμπία» και αυξήστε την απόσταση 
χαρακτήρων κατά 10 στ.  
(Κεντρική  παράθυρο Γραμματοσειρά  καρτέλα Για προχωρημένους  Απόσταση: 
εκτεταμένη, Κατά:10).  

5. Επιλέξτε την 2η, 3η, 4η παράγραφο και ορίστε τα εξής: αριστερή και δεξιά 
εσοχή 1 εκ., εσοχή 1ης γραμμής 0,5 εκ.,  και διάστημα πριν και μετά την 
παράγραφο 12 στιγμές. (Κεντρική  παράθυρο Παράγραφος) 

6. Επιλέξτε την 2η παράγραφο και ορίστε τα εξής: στοίχιση στο κέντρο, 
περίγραμμα πάνω και κάτω, και διπλό διάστιχο.  
(Κεντρική  Παράγραφος: Στοίχιση, Διάστιχο, Περιγράμματα και σκίαση ) 

7. Επιλέξτε τις λέξεις  ‘ολυμπιακά αγωνίσματα’ και ‘αρχαία Ολυμπία‘ και 
εφαρμόστε στυλ ‘επικεφαλίδα 1’.  
(επιλέγουμε τις 2 λέξεις με ctrl  Κεντρική  Στυλ). 
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8. Επιλέξτε τα αθλήματα και ορίστε λίστα με κουκκίδες. Αλλάξτε τη μορφή και 
το χρώμα των κουκκίδων. 
(Κεντρική   Παράγραφος: Κουκκίδες)   

9. Στο άθλημα ‘Δρόμος’ ορίστε τα εξής: γραμματοσειρά Arial, πλάγια γραφή και 
χρώμα γραμματοσειράς μπλε. Αντιγράψτε την μορφοποίηση της λέξης 
‘Δρόμος’ και εφαρμόστε την στα υπόλοιπα αθλήματα. 
(Κεντρική  Γραμματοσειρά, Πρόχειρο: Πινέλο μορφοποίησης) 

10. Στο τέλος του εγγράφου εισάγετε ένα στηλοθέτη γραμμή στα 6 εκατοστά και 
ένα στηλοθέτη στα 7 εκατοστά με στοίχιση αριστερά. Στη συνέχεια 
καταχωρήστε στον στηλοθέτη το ονοματεπώνυμο σας. 
(Κεντρική  παράθυρο Παράγραφος  κουμπί Στηλοθέτες) 

11. Εισάγετε αλλαγή σελίδας πριν από την παράγραφο που ξεκινά με τη φράση 
‘Στη συνέχεια…’ και πριν το άθλημα ‘Δρόμος’. Στη συνέχεια διαγράψτε την 
αλλαγή σελίδας πριν από το άθλημα ‘Δρόμος’. 
(κλικ πριν από τις φράσεις Ctrl + Enter ή Εισαγωγή  Αλλαγή σελίδας) 

12. Εισάγεται στην κεφαλίδα του εγγράφου την ημερομηνία και το όνομα του 
εγγράφου και στο υποσέλιδο γράψτε την λέξη ‘Σελίδα:’ και δίπλα εισάγετε 
αυτόματη αρίθμηση σελίδας με στοίχιση στο κέντρο.  
(διπλό κλικ στην κεφαλίδα ή  Εισαγωγή  Κεφαλίδα  Ημερομηνία & ώρα και Γρήγορα 
τμήματα  Πεδίο  Filename, διπλό κλικ στο υποσέλιδο ή  Εισαγωγή  υποσέλιδο 
Αριθμός σελίδας) 

13. Καθορίστε στο έγγραφο αριστερό και δεξί περιθώριο 2,5 εκατοστά και χαρτί 
διαστάσεων Α3. (Διάταξη σελίδας  Διαμόρφωση σελίδας) 

14. Αλλάξτε τον προσανατολισμό εκτύπωσης σε οριζόντιο και επιλέξτε 
προεπισκόπηση εκτύπωσης για να δείτε το αποτέλεσμα.   
(Διάταξη σελίδας  Διαμόρφωση σελίδας, Αρχείο  Εκτύπωση) 

15. Εκτυπώστε στον εκτυπωτή τις σελίδες 1 και 2 του εγγράφου σε 3 αντίτυπα. 
(Αρχείο  Εκτύπωση) 

16. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και κλείστε το έγγραφο. (Αρχείο  Αποθήκευση). 
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