
Αριθμός 628 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

___________ 

Γλσζηνπνίεζε εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, θαζώο ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ζε γεληθέο γξακκέο
γηα πξόζιεςε Δηδηθώλ Αζηπλνκηθώλ ζηελ Αζηπλνκία Κύπξνπ 

Σν πκβνύιην Πξνζιήςεσλ ηεο Αζηπλνκίαο, γλσζηνπνηεί όηη ε γξαπηή εμέηαζε γηα πξόζιεςε ζηελ Αζηπλνκία, γηα 
πιήξσζε θελώλ ζέζεσλ Δηδηθώλ Αζηπλνκηθώλ νη νπνίεο δεκνζηεύηεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, κε 
αξηζκό πξνθήξπμεο 5247, εκεξνκελίαο 13.12.2019, κε αξηζκό γλσζηνπνίεζεο 1055, ζα δηεμαρζεί ην άββαην 
26.09.2020 θαη ώξα 8 π.κ. ζε εμεηαζηηθά θέληξα ζηε Λεπθσζία.  

2. ύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκό ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία Νόκνπ, όπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, νη ππνςήθηνη πνπ ζα παξαθαζίζνπλ ζηε γξαπηή εμέηαζε ζα εμεηαζηνύλ ζηα αθόινπζα 
ζέκαηα:  

(1)   ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

Α.  (α)   Μέηξα θαη ζηαζκά, κνλάδεο κέηξεζεο. 

 (β) ηνηρεία Αξηζκεηηθήο: Γηαηξεηόηεηα. Γπλάκεηο αθεξαίσλ, θιαζκαηηθώλ θαη δεθαδηθώλ αξηζκώλ. Μέγηζηνο 
θνηλόο δηαηξέηεο, ειάρηζην θνηλό πνιιαπιάζην. Κιαζκαηηθνί αξηζκνί, ηδηόηεηεο θαη πξάμεηο. Σξνπή 
θιαζκάησλ ζε δεθαδηθνύο θαη αληηζηξόθσο. Πξνβιήκαηα επί ησλ αθεξαίσλ, δεθαδηθώλ θαη θιαζκαηηθώλ 
αξηζκώλ. Λόγνη θαη αλαινγίεο. Πνζά επζέσο αλάινγα θαη αληηζηξόθσο αλάινγα. ρέδην ππό θιίκαθα θαη 
ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Απιή θαη ζύλζεηε κέζνδνο ησλ ηξηώλ. Πξνβιήκαηα θηλήζεσο. εκείσζε: Σα 
πξνβιήκαηα ιύνληαη είηε κε πξαθηηθή αξηζκεηηθή είηε κε άιγεβξα (εμηζώζεηο ή ζπζηήκαηα). 

Β. ηνηρεία Γεσκεηξίαο: Ππζαγόξεην ζεώξεκα. Πεξίκεηξνο θαη εκβαδόλ ησλ επζπγξάκκσλ ζρεκάησλ (ηξίγσλν, 
ηεηξάγσλν, παξαιιειόγξακκν, νξζνγώλην).  Δκβαδόλ θαη πεξίκεηξνο θύθινπ. Δκβαδά θαη όγθνη ηνπ θύβνπ, 
ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιειεπίπεδνπ θαη ηνπ θπιίλδξνπ.  

Γ. ηνηρεία Σξηγσλνκεηξίαο: Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί νμείαο γσλίαο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ. Υξήζε 
ηξηγσλνκεηξηθώλ αξηζκώλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ. (Οη ηηκέο ησλ ηξηγσλνκεηξηθώλ αξηζκώλ ζα δίλνληαη).  

Γ. ηνηρεία πλδπαζηηθήο: Οξηζκόο ηνπ λ! Δθαξκνγή ηεο Αξρήο ηεο Απαξίζκεζεο ζηε ιύζε πξνβιεκάησλ. 
Τπνινγηζκόο θαη εθαξκνγή ζε πξνβιήκαηα ηνπ αξηζκνύ: Σσλ δηαηάμεσλ λ δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ αλά θ  
θαη ησλ ζπλδπαζκώλ λ δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ αλά θ. 

Δ. ηνηρεία Πηζαλνηήησλ: Πείξακα ηύρεο,  δπλαηά απνηειέζκαηα πεηξάκαηνο, ελδερόκελν, πξάμεηο κε 
ελδερόκελα, βέβαην ελδερόκελν, αδύλαην ελδερόκελν,  ζπκπιεξσκαηηθά ελδερόκελα, αζπκβίβαζηα 

ελδερόκελα. Τπνινγηζκόο ηεο πηζαλόηεηαο ελδερνκέλνπ. Υξήζε ησλ ηδηνηήησλ 0P(A)1, P(Ω)=1, P()=0, 

P(A’)=1-P(A), P(AB)=P(A)+P(B)-P(AB),  θαη P(A-B)=P(A) - P(AB). 

Σ. ηνηρεία ηαηηζηηθήο: (α) Βαζηθέο έλλνηεο: Πιεζπζκόο, άηνκν, δείγκα, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή κεηαβιεηή, (β) Παξνπζίαζε ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ, πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 
ζπρλνηήησλ, (γ) Οκαδνπνίεζε παξαηεξήζεσλ, (δ) Δξκελεία γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ ζπρλνηήησλ: 
Ραβδόγξακκα, θπθιηθό δηάγξακκα, δηάγξακκα ζπρλνηήησλ, πνιύγσλν ζπρλνηήησλ θαη ηζηόγξακκα, (ε) 
Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο κηαο θαηαλνκήο: Αξηζκεηηθόο κέζνο, δηάκεζνο, επηθξαηνύζα ηηκή, ηππηθή απόθιηζε. 

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 

1. Γεσκεηξία:

  Α)  Δκβαδά Δπηπέδσλ ρεκάησλ: 

Παξαιιειόγξακκν  

Οξζνγώλην Παξαιιειόγξακκν  

Σξίγσλν 
2

 


  Β)  Κύθινο: 

Μήθνο Κύθινπ R2

Δκβαδόλ Κύθινπ 2R

  Γ)  ηεξενκεηξία: 

Οξζνγώλην Παξαιιειεπίπεδν )(2    V

Κύβνο 
26  3V

Κύιηλδξνο  R2  2RV 
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2. Υξήζηκνη Σξηγσλνκεηξηθνί Αξηζκνί:

5,030  7,02245  9,02360  190 

9,02330  7,02245  5,060  090 

εκεηώζεηο: 

1. Σν επηζπλαπηόκελν ηππνιόγην δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθεξζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εμέηαζεο. Αληίγξαθν ηνπ ηππνινγίνπ ζα δνζεί ζηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηα ζέκαηα θαηά ηελ έλαξμε ηεο
εμέηαζεο.

2.  Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο.

(2)  ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

α.  Έθζεζε Ιδεώλ:  Αλάπηπμε ελόο ππνρξεσηηθνύ ζέκαηνο  

β.  Κείκελν/α γηα θαηαλόεζε  

 γ. Γιώζζα: Πξνηάζεηο, ζπλώλπκα, αληίζεηα, εηπκνινγία, παξάγσγα νπζηαζηηθά, παξάγσγα επίζεηα θ.ά. 

(3)   ΑΓΓΛΙΚΑ 

α.  Έθζεζε Ιδεώλ:  Αλάπηπμε ελόο ππνρξεσηηθνύ ζέκαηνο 

β.  Κείκελν/α γηα θαηαλόεζε  

γ.   Γιώζζα: Μεηαζρεκαηηζκόο πξνηάζεσλ (Transformation), ζπκπιήξσζε θεηκέλνπ κε θελά, ζπκπιήξσζε θελώλ 
ζε πξνηάζεηο / θείκελν, παξαγσγή ιέμεσλ. 

(4)   ΓΔΝΙΚΔ ΓΝΩΔΙ  

α. Δπηθαηξόηεηα 

β. Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ  

γ. Ιζηνξία  ηεο Διιάδαο (από ην 1453 κ.Υ. κέρξη ζήκεξα) 

δ. Γεσγξαθία ηεο Κύπξνπ   

ε. Δπξσπατθή Έλσζε θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

ζη. Γηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο (Τπνπξγεία/ Σκήκαηα/ Αλεμάξηεηεο Τπεξεζίεο/ Αμησκαηνύρνη ηνπ Κξάηνπο,  
Πνιηηεηαθνί Θεζκνί) 

δ.    Σξόπνο ζθέςεο 

εκεηώλεηαη όηη ε εμεηαζηέα ύιε είλαη αλαξηεκέλε ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Αζηπλνκίαο ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο 
www.police.gov.cy θαη www.cypruspolicenews.com. 

3. Δπηηπρώλ ζηε γξαπηή εμέηαζε ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξώλεη ζπλνιηθή γεληθή βαζκνινγία 50%
ηνπιάρηζην θαηά κέζν όξν  θαη ζην θαζέλα από ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμέηαζε, όρη ιηγόηεξν από ην 40% 
ηεο βαζκνινγίαο. 

4. ηνπο ππνςεθίνπο ζα ζηαιεί επηζηνιή είηε ηαρπδξνκηθώο, είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ νπνία ζα
αλαθέξεηαη ν ηόπνο θαη ε ώξα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εμέηαζε. Οη ππνςήθηνη πνπ 
πξνζέξρνληαη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε γξαπηή εμέηαζε πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηε ζρεηηθή επηζηνιή πνπ ζα ηνπο 
ζηαιεί θαη ην Γειηίν Σαπηόηεηάο ηνπο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, όπσο πξνλνεί ε ζρεηηθή λνκνζεζία.   

5. Τπνςήθηνο πνπ δελ ζα ελεκεξσζεί γξαπηώο κέρξη θαη ηελ 21.09.2020 γηα ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηεο γξαπηήο
εμέηαζεο ή γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εμεηαζηέα ύιε θαη νηηδήπνηε άιιν αθνξά ζηελ εμέηαζε, 
παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην Γξαθείν Πξνζιήςεσλ, Αξρεγείν Αζηπλνκίαο, ζηα ηειέθσλα 22808236, 22808483 
θαη 22808247. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Tππώζεθε ζην Tππνγξαθείν ηεο Kππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κύπξνο. 

Σει. 22405824, Φαμ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo 

Aληίηππα ηεο Eπίζεκεο Eθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 
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