
Εξετάσεις 

Οδηγίες σχετικά με το περιβάλλον της εφαρμογής των εξετάσεων της προόδου που θα διεξαχθεί στις 

εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής 

Διάρκεια Εξέτασης: Χ Λεπτά 

 

I. Αφού εισέλθετε στην πλατφόρμα και μπείτε στο μάθημα της επιδημιολογίας μπορείτε να 

πατήσετε πάνω στην εξέταση της προόδου για να ξεκινήσει η διαδικασία της εξέτασης.  

 

II. Στο αναδυόμενο παράθυρο που μας προειδοποιεί ότι θα έχουμε στην διάθεση μας 

συγκεκριμένο  χρόνο για την υλοποίηση του διαγωνίσματος, πατάμε START. 

 



 

III. Μετά το START ο χρόνος μετράει και απαντάμε στις ερωτήσεις…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Τράπεζα των ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν.  

 
a. Με γκρί γέμισμα φαίνονται όσες έχουμε απαντήσει.  

b. Με άσπρο χρωματισμό όσες δεν έχουν απαντηθεί  

c. και με κοκκινισμένη την γωνία σε όσες έχουμε τοποθετήσει flag προκειμένου να την 

ξαναδούμε αργότερα. 

2) Υπολειπόμενος χρόνος που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι το πέρας της εξέτασης. 



 
3) Βαθμοί που πιάνει η ερώτηση στην οποία βρισκόμαστε 

 
4) FLAG. Μπορούμε να θέσουμε flag σε ερωτήσεις που τυχόν θέλουμε να τις ξανακοιτάξουμε 

αργότερα (πχ στην περίπτωση που θέλουμε να σκεφτούμε καλύτερα τη λύση τους αργότερα). 

5) Γκρι πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ερώτηση. 

6) Κουμπί στο οποίο πατάμε προκειμένου να αποθηκεύσουμε την απάντηση μας σε μια ερώτηση 

και έπειτα να προχωρήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις.  

 

IV. Τέλος της εξέτασης (το αποτέλεσμα εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη μας). 

a. Όταν δώσουμε όλες τις απαντήσεις και εφόσον μας έχει απομείνει χρόνος, ελέγχουμε 

τις απαντήσεις μας και αφού είμαστε σίγουροι κάνουμε οριστική υποβολή. 

b. Στην περίπτωση που τελειώσει ο χρόνος μας πρωτού ολοκληρώσουμε όλες τις 

ερωτήσεις, η εφαρμογή κλειδώνει ότι έχουμε απαντήσει, και σε χρονικό περιθώριο 30 

δευτερολέπτων πρέπει να υποβάλουμε τις αποθηκευμένες απαντήσεις μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μετά την οριστική υποβολή των απαντήσεων μας μεταφερόμαστε σε μια οθόνη όπως η αντίστοιχη: 

 

- Στο σημείο 1 φαίνεται ο βαθμός που πήραμε στην εξέταση. 

- Στο πεδίο 2 εμφανίζονται τα λάθη μας στις απαντήσεις που δώσαμε. 

- Στο πεδίο 3 μπορούμε να κάνουμε ανασκόπηση στα λάθη μας. 

o Με πράσινο φαίνονται οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν σωστά. 

o Με κόκκινο χρώμα οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν τελείως λάθος και 

o Με κίτρινο χρώμα οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν εν μέρει σωστές. 

 

Τα λάθη μας έχουμε περιορισμένο χρόνο να τα δούμε και να τα μελετήσουμε και έπειτα από το πάτημα 

του κουμπιού που βρίσκεται στο 4 «Τερματισμός Ανασκόπησης» μεταφερόμαστε σε μια οθόνη που 

δείχνει αναλυτικά μόνο το τελικό μας σκορ που φαίνεται και στο πεδίο 1, χωρίς να έχουμε την 

δυνατότητα πλέον να δούμε τα λάθη που κάναμε στις ερωτήσεις.  

Συνεπώς τον «Τερματισμό Ανασκόπησης» θα ήταν σκόπιμο να τον πατήσουμε αφού δούμε τα λάθη 

μας στον επιτρεπτό χρόνο που μας αφήνει το σύστημα. 

 



   


