
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΑΞΗ Γ’ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον 

Προγραμματισμό (σελ. 176-185) 

 
1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα;  (Πρόβλημα θεωρούμε κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε 

κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί, η λύση του δεν είναι γνωστή ούτε προφανής.)  

2. Ποιες είναι οι τρεις φάσεις επίλυσης ενός προβλήματος;  ( Α φάση: καταγραφή δεδομένων. Δεδομένα 

προβλήματος είναι τα στοιχεία που μας είναι γνωστά και μπορούν να βοηθήσουν στην λύση του 

προβλήματος.    Β φάση: καταγραφή ζητούμενων. Ζητούμενο είναι η απάντηση μιας ερώτησης  που 

ψάχνουμε να βρούμε. Γ φάση : Η διαδικασια επίλυσης του προβλήματος για να οδηγηθούμε στο 

ζητούμενο.) 

3. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο;  (Αλγόριθμος ορίζεται μια λογική  σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων 

και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος) 

4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου; (1. περατότητα , όταν υλοποιήσουμε τον αλγόριθμο, 

κάποτε θα τελειώσει επιτυγχάνοντας τον αρχικό στόχο  2. ακρίβεια, ώστε να μην μπερδευτεί αυτός που θα 

υλοποιήσει τον αλγόριθμο και τις  εκτελέσει με λανθασμένο τρόπο 3. σαφήνεια, οι εντολές να είναι 

εκφρασμένες με απλά λόγια ώστε να είναι απόλυτα κατανοητές) 

5. Τι ονομάζουμε πρόγραμμα; (Πρόγραμμα είναι η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου γραμμένη σε γλώσσα 

κατανοητή για έναν υπολογιστη, το οποίο αποτελείται από μια σειρά εντολών που δίνονται στον 

υπολογιστή με σκοπό να εκτελέσει κάποια συγκεκριμένει λειτουργία ή να υπολογίσει κάποιο επιθυμητό 

αποτέλεσμα.) 

6. ποιο είναι το αλφάβητο της γλώσσας μηχανής του υπολογιστή;( 0 και 1) 

7. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού;(1. αλφάβητο, το σύνολο 

των χαρακτήρων που χρησιμοποιόυνται σε μια γλώσσα   2. λεξιλόγιο, το σύνολο των λέξεων(εντολές) που 

αναγνωρίζει μια γλώσσα και έχουν συγκεκτιμένη και μοναδική σημασία   3. συντακτικό, το σύνολο των 

κανόνων που πρέπει να ακολουθούμε για να συνδέσουμε τις εντολές σε πρόγραμμα.) 

8. Από τι αποτελείται ένα Ολοκληρομένο Προγραμματιστικό Περιβάλλον;(1. ένας εξιδικευμένος 

κειμενογράφος που χρησιμεύει για την σύνταξη και την διόρθωση του προγράμματος 2. ένα πρόγραμμα-

μεταφραστής που μετατρέπει τις οδηγίες μας στη μορφή που τις καταλαβαίνει ο υπολογιστής, δηλαδη σε 

μια σειρά 0 και 1) 

9. Ποια είναι τα είδη των λαθών στο προγραμματισμό;(1. συντακτικά λάθη είναι οι λάθος χαρακτήρες 

και λέξεις που μπορει να χρησιμοποιήσουμε 2. λογικά λάθη  είναι η λάθος σειρά εκτέλεσης των εντολών 

που τελικά το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι λάθος) 

10. Ποια είναι τα στάδια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου από την ΚΜΕ του υπολογιστή; (αλγόριθμος 

πρόγραμμαμετατροπή του προγράμματος σε 0 και 1 γλώσσα μηχανής εκτέλεση του προγράμματος 

στην ΚΜΕ) 

  

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Ο Προγραμματισμός στην πράξη (σελ. 186-195) 

 
 

3. Γράψτε την εντολή που θα εμφανίζει σε νέο παράθυρο τη φράση «Συγχαρητήρια!!! Κέρδισες!!!!!» 

 Ανακοίνωση [Συγχαρητήρια!!! Κερδισες!] 

2. Γράψτε τις εντολές για να εμφανιστεί η λέξη ή  η 

φράση: 

 

Καλημέρα Δείξε “Καλημέρα 

Γειά σου! Τι κάνεις; Δείξε [Γειά σου! Τι κάνεις;] 

Η ηλικία είναι 15 

χρονών. 

Δείξε (φρ[Η ηλικία σου είναι] 

2015 – 2000 “χρονών) 

 

1. Γράψτε τις εντολές για να εμφανίζεται στην 

οθόνη το αποτέλεσμα των παρακάτω αριθμητικων 

παραστάσεων: 

8+7 Δείξε 8 + 7  
 

 
 

Δείξε 8 / 5 

8
3 

Δείξε δύναμη 8 3  

5 
   

  
 

 

Δείξε 5 *  ( 2 *  4) / (δύναμη 3 2)   

 



4. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από την εκτέλεση των παρακάτω εντολών: 

Δείξε 6  +  3  9 

Δείξε “6+3 6+3 

Δείξε 6+3 Λάθος 

Δείξε [6  +  3] 6 + 3 

Δείξε δύναμη 2 3 8 

Δείξε (φρ[2+3=] 2 + 3 ) 2+3= 5 

 

5. Γράψτε την εντολή που θα ρωτάει τον χρήστη «Ποια χρονιά γεννήθηκες; » και θα εμφανίζει σε νέο 

παράθυρο την ηλικία του χρήστη. 

Ερώτηση [Ποια χρονιά γεννήθηκες;] 

Ανακοίνωση 2015 - απάντηση  

6. Γράψτε τις εντολές ώστε η χελώνα να κατασκευάσει μια ευθεία γραμμή 100 pixel:    

στκ 

μπ 100 

7. Γράψτε τις εντολές ώστε η χελώνα να κατασκευάσει μια διακεκομμένη γραμμή μήκους 20pixel με κενό 25p                 

στκ 

 μπ 20 

 στα 

 μπ 25    

 στκ 

 μπ 20 

8. Γράψτε τις εντολές ώστε η χελώνα να κατασκευάσει το γράμμα Γ 

 στκ 

 μπ 80 

 δε 90 

 μπ 40 

9. Γράψτε τις εντολές ώστε η χελώνα να κατασκευάσει 5 σκαλοπάτια μήκους και ύψους 50 pixel 
 στκ 

     επαναλαβε 5[μπ 50 δε 90 μπ 50 αρ 90] 

10. Γράψτε τις εντολές ώστε η χελώνα να κατασκευάσει ένα τετράγωνο πλευράς 100 pixel 

στκ 

επανάλαβε  4[μπ 100 δε 90] 

11. Γράψτε τις εντολές ώστε η χελώνα να κατασκευάσει ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 80 pixel 

 στκ 

επανάλαβε 3[μπ 80 δε 120] 

12. Γράψτε τις εντολές ώστε η χελώνα να κατασκευάσει ένα οκτάγωνο πλευράς 80 pixel 

 στκ 

 επανάλαβε 8[μπ 80 δε (360 / 8)] 

13. Γράψτε τις εντολές ώστε η χελώνα να κατασκευάσει ένα κύκλο  

 στκ 

επανάλαβε 360[μπ 1 δε 1] 

14. Γράψτε την εντολή ώστε να εμφανίσει στην οθόνη το όνομά σας 100 φορές 

 επανάλαβε 100[Δείξε “όνομα] 

15. Δημιουργήστε μια διαδικασία στην οποία να δημιουργεί ένα σπίτι. 
             για σπίτι 

στκ 

επανάλαβε 4[μπ 50 δε 90] 

μπ 50 

δε 30 

επανάλαβε 3[μπ 50 δε 120] 

     τέλος 

 

 

 

 



16. Σε συνέχεια από την προηγούμενη άσκηση δημιουργήστε ένα χωριό με 7 σπίτια 

 για χωριό 

    επανάλαβε 7[σπίτι δε 60 στα μπ 80 αρ 90 πι 50] 

τέλος 

 

 

 

 

 

 

17. ‘Εστω η διαδικασία : 

 για τετράγωνο :μήκος 

στκ    

επανάλαβε 4[μπ :μήκος δε 90] 

 τέλος 

      Γράψτε την εντολή κλήσης της διαδικασίας έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα τετράγωνο 70 Pixel. 

 τετράγωνο 70 

18. Δίνεται η εντολή: 

Κάνε  “X 2 

         Γράψτε τι θα εμφανίσει στην οθόνη μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών: 

 Α. Δείξε 8 + 4 / (:Χ) 10 

 Β. Δείξε 3 * 6  - (:Χ) 16 

 Γ. Δείξε 11 + 2 + (:Χ) / 2 14 

19. Δίνεται η εντολή : 

        Κάνε “ζώο  “σκύλο 

 Γράψε τι θα εμφανίσει στην οθόνη μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών: 

 Α. Δείξε :ζώο σκύλο 

 Β. Δείξε “ζώο ζώο 

 Γ. Δείξε “σκύλο σκύλο 

 Δ. Δείξε (φρ[Έχω ένα ] :ζώο) Έχω ένα σκύλο 

20. Τι θα εμφανίσει στην οθόνη το παρακάτω τμήμα προγράμματος όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεσή του ; 

 

Κάνε “α 5 

Κάνε “β 4 

Κάνε “α :α + :β 

Δείξε (φρ [το αποτέλεσμα είναι ] :α + :β)    το αποτέλεσμα είναι 13 

 

21. Δίνονται οι εντολές: 

 Κάνε “α 0 

 Επανάλαβε 5[Κάνε “α :α + 1 Δείξε :α] 

 Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη; 1  2  3  4  5  

 

22. Τι θα εμφανίσει στην οθόνη το παρακάτω τμήμα προγράμματος; 

 

Κάνε “x 5 

Επανάλαβε 4[ κάνε “x :x + 2 δείξε :x]   7    9   11   13 

 

23. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω εντολές για να εμφανίσει τους αριθμούς από το 10 έως το 20 (10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20) 

 

Κάνε  “α  10 

Επανάλαβε 11 [δείξε :α  κάνε “α :α + 1] 

 

 

 

 



24. Δημιουργήστε μια διαδικασία που θα υπολογίζει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού: 

 για απόλυτη :Χ 

   ΑνΔιαφορετικά :Χ < 0 

    [Ανακοίνωση (φρ[Η απόλυτη τιμή είναι: ] (-1) * :Χ)] 

    [Ανακοίνωση (φρ[Η απόλυτη τιμή είναι: ] :Χ] 

 τέλος 

25. Δημιουργήστε μια διαδικασία που εισάγει τον τελικό βαθμό ενός μαθήματος με ερώτηση, και θα 

ανακοινώνει αν προάγεται(βαθμός 9,5) ή απορρίπτεται(βαθμός < 9,5). 

 για  βαθμολογία 

   Ερώτηση [Δώσε τον βαθμό] 

   ΑνΔιαφορετικά απάντηση < 9,5 

      [Ανακοίνωση “απορρίπτεσαι] 

      [Ανακοίνωση “προάγεσαι]  

 τέλος 

26. Δίνονται οι εντολές: 

 Κάνε “α 5 

 ΑνΔιαφορετικά α = 7 

   [Ανακοίνωση “Άσπρο] 

   [Ανακοίνωση “Μαύρο] 

       Τι θα εμφανίσει στην οθόνη; Μαύρο 

 

27. Δημιουργήστε μια διαδικασία που θα εισάγει της KWh της ΔΕΗ που καταναλώθηκαν και θα υπολογίζει το 

ποσό πληρωμής, αν γνωρίζουμε ότι κάτω από 800 KWh κάθε KWh θα χρεώνεται με 0,06 € η κάθε KWh και από 

800 KWh και πάνω θα χρεώνεται με 0,09€ η κάθε KWh. 

 Για δεη 

 Ερώτηση [Πόσες KWh κατανάλωσες] 

 Ανδιαφορετικα  απάντηση < 800  

 [κάνε “a  απάντηση * 0,06] 

 [κάνε “a  απάντηση * 0,09] 

 Δείξε (φρ [το ποσό που πρέπει να πληρώσεις είναι ] :α “€) 

 Τέλος 

 

28. Σχεδιάστε τι θα δημιουργήσει η χελώνα στην παρακάτω διαδικασία. 

   για σχήμα 

  επανάλαβε 5[στκ μπ 10 στα μπ 10] 

  στκ 

  αρ 90 

  μπ 50 

  πι 100 

 τέλος 

 

 

29. Διατυπώστε τις εντολές για την κατασκευή του παρακάτω σχήματος. 

 

για σχήμα 

στκ 

επανάλαβε 4[ 

επανάλαβε 180[μπ 1 δε 1]  

δε 90   ] 

τέλος 


