ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΣΕΠ 2002
Αγαπητοί µας φίλοι, συµπαραστεκόµενοι στον αγώνα που θα κληθούν να δώσουν οι
αδιόριστοι εκπαιδευτικοί τις προσεχείς ηµέρες παραθέτουµε κάποια θέµατα SOS, που θα
τους βοηθήσουν στη µελέτη τους. Τα θέµατα καλύπτουν όλο το φάσµα του γνωστικού τους
αντικειµένου και δίνονται µετά από συνεργασία µε τα κορυφαία φροντιστήρια της χώρας.
Θα ξεκινήσουµε µε τους Φυσικούς και τους Μαθηµατικούς.
ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ
1.

Στο παρακάτω σώµα ασκείται µία δύναµη F.
Προς τα πού θα κινηθεί αυτό;

a. Προς τα δεξιά
b. Προς τα πάνω
c. Προς τα κάτω
d. Προς τα αριστερά

2.

Πώς ονοµάζεται η δύναµη που έλκει τα σώµατα
στη γη;

a. Οξύτητα
b. ∆ριµύτητα
c. Βαρύτητα
d. Ελαφρότητα

3.

Ποιος είναι ο µόνος πλανήτης πού κατοικείται;

a. Ο ήλιος
b. Η γη
c. Των πιθήκων
d. Η µεγάλη Άρκτος

4.

Ποιος διατύπωσε την θεωρία της σχετικότητας;

a. Ο Αϊνστάιν
b. Ο Μπαχ
c. Ο Φρόυντ
d. κανείς

5.

Τι τρέχει γρηγορότερα στο σύµπαν;

a. Η χελώνα
b. Ο λαγός
c. Η ταχύτητα
d. Το φως

6.

Τι φώναξε ο Αρχιµήδης όταν ανακάλυψε τον
νόµο της άνωσης;

a. Εύρηκα
b. Μαρίααααααα
c. Άντε γεια!
d. Ιλί ιλί λαµά σαβαχθανί

7.

Τι έπεσε στο κεφάλι του Νεύτωνα όταν
ανακάλυψε τον νόµο της βαρύτητας;

a. Ένα µήλο
b. Ένα αχλάδι
c. Ένα καρπούζι
d. Μία κουράδα

8.

Ποιος τύπος εκφράζει την θεωρία της
σχετικότητας;

a. E=m.c2
b. Ο ελεύθερος
c. Αυτός µε το µουστάκι
d. Η2Ο

9.

Στους πόσους βαθµούς Κελσίου παγώνει το
νερό;

a. Στους 43,7
b. Στο 0
c. Στο 210-6233546
d. ∆εν θυµάµαι

10.

Ποια εποχή ακολουθεί µετά την άνοιξη;

a. Το καλοκαίρι
b. Των δεινόσαυρων
c. Της ντοµάτας
d. Του ζευγαρώµατος
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1.

Ποια είναι η σωστή αρίθµηση από το 1 ως το
10;

a. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
b. 1/2,32,45,φ,20000
c. Κάτι πιο εύκολο;
d. 45χ

2.

Λύστε την παρακάτω εξίσωση: 8+χ=10

a. χ=ψ
b. χ=χ
c. χ=2
d. χ=άντε βρέστο

3.

Στην παρακάτω σχέση επιλέξτε το κατάλληλο
σύµβολο ισότητας ή ανισότητας 1....2

a. 1=2
b. 1>2
c. 1<2
d. 1,2,3 µε λένε Πόπη σαν
την....

4.

Ποιος από τους παρακάτω αριθµούς είναι ζυγός; a. Ο 12
12,3,5,7,567,9,9,9,9,9,9,9,9
b. Ο 9
c. Ο 9
d. Ο 9

5.

Ο Γιαννάκης έχει τέσσερα µήλα, που θέλει να τα a. από 2
µοιράσει στα δύο αδελφάκια του. Από πόσα θα b. από κανένα
πάρει το καθένα;
c. από Πατησίων
d. από χίλια ευρώ

6.

7.

Σε ποιο σηµείο εφάπτονται οι δύο κύκλοι;

Ποιο από τα παρακάτω είναι τρίγωνο;

a. Στο σηµείο G
b. Στο σηµείο Χ
c. Στο σηµείο τριβής
d. Στο σηµείο Κ

a. To a
b. To b
c. To c
d. To d

8.

Τι είναι βαρύτερο, 1κιλό ζάχαρη ή 1 κιλό
σίδερο;

9.

Μετρήστε από το 1 ως το 10 ανά 2 και ανάποδα a. 2,4,6,8,10
b. 10,8,6,4,2
c. χµµµµµ
d. 0

10.

Γράψτε την προπαίδεια του 2 (στο χαρτί σας)
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a. 1 κιλό ζάχαρη
b. 1 κιλό σίδερο
c. Το ίδιο είναι
d. Έχουν δυσκολέψει πολύ
τις εξετάσεις!
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΣΕΠ 2002 (Μέρος 2ο)
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
1.

Ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι;

a. Ο Αδάµ και η Εύα
b. Ο Κάστωρ και ο
Πολυδεύκης
c. Ο Ικτίνος και ο
Καλλικράτης
d. Ο Μπάγιεβιτς κι ο
Περσίας

2.

Τι εθνικότητας ήταν ο Χριστός;

a. Ελβετός
b. Εσθονός
c. Εβραίος
d. Εσκιµώος

3.

Πώς έλεγαν τον πατέρα του Χριστού;

a. Κριστιάν
b. Ιωσήφ
c. Τσουζέπε
d. Ντιέγο

4.

Ποιο το επάγγελµα του Ιωσήφ; (πατέρα του
Χριστού)

a. Ξυλουργός
b. Μπάρµαν
c. Παγωτατζής
d. Ασφαλιστής

5.

Πόσες οι εντολές του Μωυσή;

a. 199
b. 10
c. -34
d. χ=7

6.

Ποια η πρώτη µεγάλη αίρεση του Χριστιανισµού; a. Ο Αρειανισµός
b. Ο Παοκτζισµός
c. Ο Κοµµουνισµός
d. Ο Μίµης Ανδρουλάκης

7.

Σε τι µεταµορφώθηκε ο διάβολος για να
παραπλανήσει την Εύα;

a. Σε όφι
b. Σε Ο.Φ.Η.
c. Σε µεταξοσκώληκα
d. Σε βάτραχο

8.

Με τι όπλο σκότωσε ο ∆αυίδ τον Γολιάθ;

a. Με ούζι
b. Με ρουκέτα
c. Με παντόφλα
d. Με σφεντόνα

9.

Τα παιδιά του Ζεββεδαίου ποιον πατέρα είχαν;

a. Τον Ζεββεδαίο
b. Ήταν ορφανά
c. Ξέρω γω;
d. Τον Μπαρµπαµυτούση

10.

Τι ήταν ο Σιντάρτα Γκαουτάµα;

a. Βούδας
b. Κούδας
c. Μπούρδας
d. Ιούδας

ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
1.

Μεταφράστε στα νέα ελληνικά τις παρακάτω φράσεις
¨ Παν µέτρον άριστον…………………….
¨ Καλώς ορίσατε…………………………….
¨ Εις υγείαν…………………………….
¨ Το γοργόν και χάριν έχει……………….
¨ Σπεύδε βραδέως…………………..

2.

Να γραφεί το α' πρόσωπο ενικού της οριστικής του ΕΝΣ του ρ. ειµί
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3.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ρήµα:
a. λύω
b. ποταµός
c. πίπτω
d. κελεύω

4.

Να κάνετε σύνταξη στην παρακάτω πρόταση
"Τούτος εστί ο κήπος µου "

5.

Συµπληρώστε τις παρακάτω φράσεις µε αυτό που λείπει
¨ Εις οιωνός άριστος αµύνεσθαι περί πάτρη________
¨ ___αρσείν χρή
¨ Αι__ν αριστεύειν
¨ Ηλ__ον, εί__ον καί απήλθον
¨ Θρύλ__ θεέ µο__ Ολυµπ__ακέ µο__

6.

7.

Με ποια παντρεύτηκε άθελά του ο Οιδίποδας;

Πού διαδραµατίστηκε ο Τρωικός πόλεµος;

a. Το a
b. Το b
c. Το c
d. To d

a. Με την γιαγιά του
b. Με την πεθερά του
c. Με την µαµά του
d. Με µια γειτόνισσα
a. Στην Τροία
b. Στο Ιράκ
c. Στην Παλαιστίνη
d. Στον Κόλπο

8.

Ποιοι οι τρεις µεγάλοι τραγικοί;

a. Οι Χιούοι,Ντιούι,Λιούι
b. Οι τρεις Καµπαλέρος
c. Σοφοκλής,Ευριπίδης,Αισχύλος
d. Σηµίτης,Καραµανλής,Παπαρήγα

9.

Πού κατοικούσαν οι θεοί του Ολύµπου;

a. Στη Φλώρινα
b. Στο Πόρτο Χέλι
c. Στον Όλυµπο
d. Στον Γοργοπόταµο

10. Ποια η θεά της οµορφιάς;

a. Η Σκλεναρίκοβα
b. Η Αφροδίτη
c. Ο Κωστέτσος
d. Εγώ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΣΕΠ 2002 (Μέρος 3ο)
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ (SOS)
1.

2.

Είστε στην τάξη και ένας µαθητής σας
αυνανίζεται. Τι κάνετε;

Είστε Πειραιώτης και πρωτοδιόριστος σε ένα
λύκειο της Θεσσ/κης κοντά στο γήπεδο της
Τούµπας., την εποµένη της ήττας του ΠΑΟΚ από
τον Ολυµπιακό, µε ανύπαρκτο πέναλτυ στο 95’.
Μπαίνετε στην τάξη και βλέπετε 15
µαντραχαλάδες (όλοι ψηλότεροι από εσάς) να
σας κοιτούν µε µισό µάτι, ενώ στον τοίχο έχουν
κρεµάσει την σηµαία του ∆ικεφάλου. Πώς
αντιδράτε;
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a. Ησυχία για να µην τον
ενοχλήσετε
b. Του δίνετε
χαρτοµάντιλο
c. Τον ξεµπροστιάζετε
d. Αποβάλλετε όλη την
τάξη και τον αφήνετε µόνο
του
a. Τους µιλάτε για την
Βυζαντινή Αυτοκρατορία
b. Τραγουδάτε τον ύµνο
του ΠΑΟΚ
c. Ξαναβγαίνετε από την
τάξη
d. Τους µιλάτε για το
µεγαλείο του µπάντµιτον
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3.

Είστε ξανθιά φιλόλογος µε πλούσια προσόντα.
∆έκα µαθητές σας κοιτάζουν τα µπούτια σας.
Πώς αντιδράτε;

a. Σκέφτεστε ότι οι
υπόλοιποι µάλλον είναι
γκέυ
b. Το παίζετε διαρκώς
Σάρον Στόουν
c. Βάζετε τα κλάµατα από
συστολή
d. Βάζετε τα κλάµατα από
νεύρα, που όλοι µένουν
στο µάτι

4.

Κάποιος µαθητής σας «κλάνει» την ώρα του
µαθήµατος. Πώς αντιδράτε;

a. Λέτε «Παιδιά, µάλλον
θα βρέξει σήµερα»
b. Βάζετε επιδεικτικά µια
µάσκα οξυγόνου
c. Βγαίνετε από την τάξη
τρέχοντας
d. Κλάνετε για
συµπαράσταση

5.

Πώς βλέπετε τα παιδιά στην τάξη;

a. Σαν αγγελούδια
b. Σαν διαβολούδια
c. Σαν 1000 ευρώ
d. Σαν γλιτώσαντες από
τον Ηρώδη
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