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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ 9/9/2021 από Δπ Παναγιώηα Παπαζυζομένος 

ΕΞΕΣΑΕΘ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΤ ΕΜΒΡΤΟΤ  

15.9.2021 

Πποζοσή  θα ππέπει να έσεηε ζηείλει ένηςπο ζςναίνεζηρ ζςμπληπυμένο μέσπι  

ηιρ 13-9-2021  ζηο papasozomenou248@gmail.com (ςπάπσει αναπηημένο ηο 

ένηςπο ζςναίνεζηρ  ζηο moodle ηος μαθήμαηορ)  να έσεηε θοιηηηική ηαςηόηηηα 

για ηαςηοπποζυπία, ζςνεσή παποςζία ζηο zoom και λειηοςπγικό internet. Καλή 

επιηςσία! 

 

ΩΡΑ 

ΕΞΕΣΑΗ 
ΦΟΘΣΗΣΕ 

 

ΖΟΟΜ ΘD ZOOM QUIZ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

9:00-11:00 

πμ  

ΔΘΠΑΕ-11 

εξάμηνο καηά ηο 

σειμεπινό 

εξάμηνο 2020 

Και Γ Εξάμηνο 

ΔΘΠΑΕ   ID ZOOM  θα το 
βρείτε σε 
ανακοίνωση για 
τις εξετάσεις στο 
moodle του 
μαθήματος 

ΘΕΜΑ  6 
Εξετάσειρ Ππογεννητικού 
ελέγσος Ιατπική τος 
Εμβπύος επτ 2021 
 

 

1. Μεηά ηελ είζοδο ζας ζηελ πιαηθόρκα Μoodle exams  θαη 

2. είζοδο ζηο κάζεκα κας Προγελλεηηθός έιεγτος-Ιαηρηθή Δκβρύοσ 

3. ζα βρείηε ηο QUIZ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΡΟΓΔΝΝΗΣΙΚΟΎ ΔΛΔΓΥΟΤ –

ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΜΒΡΤΟΤ ΘΕΜΑ 6  Εξετάσειρ Ππογεννητικού ελέγσος 
Ιατπική τος Εμβπύος επτ 2021 

 

 

 Σο ερφηεκαηοιόγηο έτεη 24 ερφηήζεης θαη δελ σπάρτεη αρλεηηθή βαζκοιογία.  

 Κάζε ζειίδα έτεη ζσλήζφς  θαη κηα ερώηεζε. 

 Οη ερφηήζεης είλαη δηαδοτηθές  

 Δπηηρέπεηαη κηα κόλο προζπάζεηα.  

 Οη ερφηήζεης είλαη: 
 ερφηήζεης ποιιαπιής επηιογής κε κία ζφζηή απάληεζε                        

ερφηήζεης ποιιαπιής επηιογής κε περηζζόηερες από  κία ζφζηές απαληήζεης 

ερφηήζεης ηύποσ φζηό-Λάζος 

Διαδοσικέρ επυηήζειρ. Γειαδή κεηά ηελ ερώηεζε 1, ζα αθοιοσζεί ε ερώηεζε 2 , 

κεηά ε ερώηεζε 3 τφρίς  λα κπορείηε λα επηζηρέυεηε πίζφ ζε προεγούκελε ερώηεζε. 
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Έσεηε δικαίυμα μόνο μιαρ πποζπάθειαρ . Μόλιρ απανηήζεηε ηην επώηηζη και 

παηείζηε ηο θοσκπί "Επόμενο" ζηο θάηφ κέρος ηες ζειίδας, κεηαθέρεζηε ζηελ 

επόκελε δηαδοτηθή ερώηεζε θαη δελ κπορείηε λα επηζηρέυεηε πίζφ θαη λα 

δηορζώζεηε ηελ απάληεζε ζας.  

Δπίζες θροληίζηε λα κελ  αθήζεηε ερώηεζε τφρίς απάληεζε γηαηί δελ ζα κπορείηε 

λα επηζηρέυεηε πίζφ γηα λα ηελ απαληήζεηε. Γεδοκέλοσ όηη δελ ηζτύεη αρλεηηθή 

βαζκοιογία θροληίζηε λα έτοσλ απάληεζε όιες οη ερφηήζεης . 

 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ! Οι επυηήζειρ απανηώνηαι διαδοσικά με ηη ζειπά πος εμθανίζονηαι 

(1, 2, 3, ...). Δεν μποπείηε να γςπίζεηε πίζυ ζε πποηγούμενη επώηηζη, είηε αςηή 

είναι αναπάνηηηη είηε απανηημένη. Αν αθήζεηε αναπάνηηηη επώηηζη και 

πποσυπήζεηε ζηην επόμενη, δεν θα μποπείηε να επιζηπέτεηε για να ηην 

απανηήζεηε.  
 

Καηά ηολ τρόλο ποσ ζσκπιερώλεηε ηο ερφηεκαηοιόγηο, ζηο επάλφ κέρος ηες οζόλες 

βιέπεηε θάποηες τρήζηκες πιεροθορίες: 

- Υρολόκεηρο γηα ηο τρόλο ποσ ζας αποκέλεη 

-Σης ερφηήζεης ποσ απαληήζαηε (γθρίδο ηεηραγφλάθη) 

-Σης ερφηήζεης ποσ δελ έτεηε απαληήζεη  (ιεσθό ηεηραγφλάθη) 

 

Βαθμολογία: Σςνολική βαθμολογία δέκα. 

 24 επωηήζειρ (quiz) ανηιζηοισεί ζε 8  βαθμούρ  

 και η επγαζία ανηιζηοισεί  ζε δύο βαθμούρ (ζςμμεηοσή και παποςζίαζη) 

 

Καιή επηηστία ! 

Γρ Παλαγηώηα Παπαζφδοκέλοσ 

Y.Γ : Η ανακοίνωζη αθοπά αποκλειζηικά θοιηηηέρ πος πληπούν ηιρ πποβλεπόμενερ 

νόμιμερ πποδιαγπαθέρ ζςμμεηοσήρ ζηην εξεηαζηική ηος Σεπηεμβπίος 2021. 


