
Γραπτή εξέταση στο Εργαστήριο Φυσικής 

 

 Τετάρτη 6/10/2021, ώρα 11:00 

Για να συμμετέχετε στην γραπτή εξέταση πρέπει στο eclass ΦΥΣΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (EEE.1.2) να έχετε απαντήσει στο Ερωτηματολόγιο και να έχετε 

γραφτεί στην ομάδα χρηστών 

1) Συνδεθείτε στο MS Teams στις 10:45  το αργότερο στο λινκ:  

Γραπτή εξέταση στο Εργαστήριο Φυσικής -

Σεπτέμβριος 2021 στις 6 Οκτωβρίου  

Γραπτή εξέταση Εργαστήριο Φυσικής Σεπτέμβριος 2021 

2) Ο καθηγητής (τρια) θα σας ζητήσει να δείξετε στην κάμερά σας την Ακαδημαϊκή 

ή Αστυνομική ταυτότητα ή το Διαβατήριό σας  

3) Μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, ο καθηγητής(τριά) σας θα ανεβάσει το pdf 

αρχείο των θεμάτων στο eclass . Για να το δείτε : Θα πάτε στο αριστερό μενού 

και θα επιλέξετε το «Εργασίες». Κάντε κλικ στο αρχείο που υπάρχει και 

κατεβάστε το.  ΠΡΟΣΟΧΗ: μην μπείτε στο eclass πριν σας πει ο καθηγητής σας

      Ο χρόνος για να λύσετε τα θέματα είναι διάρκειας μιάμιση ώρας (90 λεπτά).  

 , 

για να μην  έχετε τεχνικά προβλήματα 

4) Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, θα έχετε χρόνο 20 λεπτών να ανεβάσετε 

στο eclass σε ΕΝΑ 

5) Αφού ανεβάσετε το αρχείο σας, θα ζητήσετε να αποχωρήσετε σηκώνοντας 

«χεράκι» στο MsTeams. O καθηγητής θα ελέγξει ότι έχει ανέβει το αρχείο σας 

και θα σας πει αν μπορείτε να αποχωρήσετε.  Απαγορεύεται να  αποχωρήσετε 

πριν ελέγξει ο καθηγητής σας ότι το αρχείο σας έχει ανέβει. 

pdf αρχείο το γραπτό σας. Για να το ανεβάσετε: Από το 

αριστερό μενού επιλέγετε πάλι το «Εργασίες» 

Κατά τον έλεγχο 

αυτόν ο καθηγητής σας δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την ευκρίνεια του 

αρχείου που ανεβάσατε.

 

  

ΔΩΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 

• οι γραφικές παραστάσεις θα πρέπει να γίνουν σε φύλλο μιλλιμετρέ το οποίο 

θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί. Εάν δεν είναι σε μιλλιμιτρέ δεν θα 

βαθμολογηθούν. 

https://eclass.uniwa.gr/courses/EEE464/�
https://eclass.uniwa.gr/courses/EEE464/�
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajYqBKnHoZRgtBvhqZyvfgbT-QWwrN1V0ipZ20D-tBj81%40thread.tacv2/1633243850099?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%228050b703-7d14-4c10-a433-8cab23247933%22%7d�


• Έχετε την αποκλειστική υπευθυνότητα για την ευκρίνεια τ

• 

ου αρχείου pdf που θα 

ανεβάσετε. Ό,τι δεν φαίνεται καθαρά (κείμενο, εξισώσεις, γραφικές 

παραστάσεις, πειραματικά σημεία κλπ) προφανώς δεν θα  βαθμολογηθεί 

Εάν δεν έχετε κάμερα και μικρόφωνο ή δεν λειτουργούν σωστά απαγορεύεται 

να γράψετε.

• Σύμφωνα με τον κανονισμό που είναι αναρτημένος στο site του Πανεπιστημίου: 

 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης είσαστε υποχρεωμένοι να ανοίξετε 

την κάμερά σας όποτε σας ζητηθεί. Διαφορετικά, ο καθηγητής (καθηγήτριά σας) 

έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εξέτασή σας.  

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, 

ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή της διαδικασίας εξέτασης που 

διενεργείται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, 

προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων 

κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου

 

.” 


