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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 
 

   

 

Τίτλος ΑΣΕΠ- ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Πλατφόρμα PC 

Κατηγορία  Εκπαιδευτικό  

Κοινό Ενήλικες 

Έτος κυκλοφορίας 2007 

ISBN  

Λιανική Τιμή € 34,00 (με το ΦΠΑ) για έναν χρήστη 
€ 70,00 (με το ΦΠΑ) για δίκτυο υπολογιστών 

 
 

Η σειρά CD-ROM «ΑΣΕΠ- ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» περιλαμβάνει ..... 

 Συνολικά 1000 ερωτήσεις εξάσκησης για το ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. 

 Αρχείο υποψηφίου με ημερομηνία, χρόνο και βαθμολόγηση ανά άσκηση και ανά τεστ. 

 Εμφάνιση αριθμού ερώτησης για να γνωρίζει ο υποψήφιος ανά πάσα στιγμή σε ποια ερώτηση 

βρίσκεται. 

 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ακριβώς όπως το σύστημα εξέτασης. 

 

Και προσφέρει .... 

 Έλεγχο ροής ερωτήσεων και ρυθμού μάθησης από τον Εκπαιδευόμενο  

 Χρονομέτρηση κάθε τεστ 

 Άμεση βαθμολόγηση 

 Αποθήκευση ασκήσεων 

 Φιλικό περιβάλλον 

 Εύκολη πλοήγηση 

 

Αναλυτικότερα....... 

Η σειρά «Α.Σ.Ε.Π. Προετοιμασία για το ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» αποτελεί ένα εργαλείο που θα βοηθήσει 

το χρήστη στη σωστή προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ στις θεματικές ενότητες «Αριθμητικές και 

λεκτικές δεξιότητες - γενικές γνώσεις». Τα cd-rom δεν αποτελούν υλικό για εκμάθηση αλλά για 

εξάσκηση και αξιολόγηση των γνώσεών σας.  

Η σειρά περιλαμβάνει 10 cd-rom καθένα από τα οποία περιέχει 100 ερωτήσεις από όλα τα γνωστικά πεδία. 
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Τα γνωστικά πεδία είναι: 

1. Λεκτικές δεξιότητες  

Ορθογραφία / Ετυμολογία / Γραμματική / Συντακτικό 

2. Αριθμητικές δεξιότητες 

Γεωμετρία / Προβλήματα / Κλάσματα-ποσοστά / Ποσά ανάλογα-αντιστρόφως ανάλογα-ευθεία 

Θεωρία αριθμών / Λογικές σειρές / Ταυτότητες-πράξεις /Πιθανότητες / Συναρτήσεις / Στατιστική 

3. Γενικές Γνώσεις 

Γεωγραφία / Πολιτισμός (λογοτεχνία, τέχνες) / Πολίτευμα-διοίκηση κράτους / Ευρωπαϊκά 

θέματα /Ιστορία / Γενικά θέματα  

 

Χρήσιμη πληροφορία: 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, αφού εγκαταστήσει και χρησιμοποιήσει όλη τη σειρά (10 Cd-rom), να 

αποστείλει e-mail στην εταιρία και να παραλάβει ηλεκτρονικά το σύνολο των ερωτήσεων ώστε να μπορεί να 

εργαστεί και στις 1000 ερωτήσεις ταυτόχρονα. 

 

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 Pentium IV 
 512 ΜΒ RAM 
 Κάρτα ήχου 
 SVGA κάρτα γραφικών, ανάλυση οθόνης 1024 X 768 στα εκατομμύρια χρώματα 
 Windows  XP ή νεότερα 
 CD-ROM drive 
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