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Πεπίλητη

Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα ζρέδην καζήκαηνο καδί κε ην ζρεηηθό θύιιν
εξγαζηεξηαθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηε δηδαθηηθή ελόηεηα πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηεο
κεηαβιεηήο ζηελ εληνιή εθρώξεζεο ζηε Logo. Τν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην καζήκαηνο
πινπνηήζεθε ζε πξαγκαηηθή ζρνιηθή ηάμε θαη ζηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη από ηηο απαληήζεηο
ησλ καζεκάησλ ζε εξσηεκαηνιόγην πνπ ηνπο δόζεθε κεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο
ζρνιηάδνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο γιώζζαο Logo ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελόηεηα. Η
δηδαθηηθή πξόηαζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ γλσζηηθώλ δπζθνιηώλ ησλ καζεηώλ.
Λέξειρ κλειδιά: Logo, Γιδακηική ππόηαζη, Μεηαβληηή, Δνηολή εκσώπηζηρ.

Abstract
In this paper a didactic proposal is presented, along with the related laboratory activity
spreadsheet for the didactic unit concerning the use of a variable in the assignment command
of the Logo language. The proposed lesson plan was implemented in a real school setting. The
resulting conclusions from the lesson as well as answers from the questionnaire given to
students after the completion of the lesson, are demonstrated in the paper. Comments about
particular characteristics of the Logo language in this lesson have also been incorporated. The
didactic proposal of this paper appears to contribute positively confronting the cognitive
difficulties of students.
Key Words: Logo, Didactic proposal, Variable, Assignment command.

1. Ειζαγωγή
Η έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο είλαη ζεκειηώδεο ζηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Οη
καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλαληνύλ ζεκαληηθέο γλσζηηθέο
δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο κεηαβιεηήο θαη ην ζέκα
απηό απνηέιεζε αληηθείκελν εξεπλώλ (Φεζάθεο & Γεκεηξαθνπνύινπ, 2005).
Σύκθσλα κε ην λέν βηβιίν ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ Γπκλαζίνπ (Αξάπνγινπ θ.α.,
2007), ζηε Γ΄ ηάμε νη καζεηέο κπνύληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό κε ηε γιώζζα Logo.
Η Logo έρεη ην πιενλέθηεκα πσο νη καζεηέο κπνξνύλ λα βιέπνπλ άκεζα ην νπηηθό
απνηέιεζκα ησλ εληνιώλ ζρεδηαζκνύ πνπ δίλνπλ. Αξθεηέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζε
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δηδαθηηθέο ελόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζην ζρεδηαζκό γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ κε ηε Logo
(Γιέδνπ, Μπηξκπίιεο & Γξεγνξηάδνπ, 2009; Μηθξόπνπινο, 2003). Τν βηβιίν
εθπαηδεπηηθνύ (Αξάπνγινπ θ.α., 2007) πξνηείλεη 12 δηδαθηηθέο ώξεο γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο Logo. Από απηέο πξνηείλεηαη νη 3 λα αθηεξσζνύλ ζηελ έλλνηα ηεο
κεηαβιεηήο. Σπγθεθξηκέλα, ε πξώηε ώξα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο κεηαβιεηήο ζηηο
δηαδηθαζίεο. Η δεύηεξε ώξα αλαθέξεηαη ζηελ εκβάζπλζε ζηελ έλλνηα ηεο
κεηαβιεηήο, ζηνλ πεηξακαηηζκό κε ηελ εληνιή εθρώξεζεο ηηκήο θαη ηε δηεξεύλεζε
ηεο ρξήζεο ησλ κεηαβιεηώλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα ηελ επίιπζε απιώλ
ππνινγηζηηθώλ πξνβιεκάησλ. Η ηξίηε ώξα αλαθέξεηαη ζηνλ πεηξακαηηζκό κε ην
κεηαβνιέα γηα ηελ απόδνζε ηηκώλ ζε κεηαβιεηέο. Σεκεηώλεηαη όηη ζηε Logo δελ
απαηηείηαη ν νξηζκόο ηνπ ηύπνπ ησλ κεηαβιεηώλ.
Η παξνύζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε δηδαθηηθή ελόηεηα ηεο δεύηεξεο ώξαο, ε νπνία
αξρηθά δείρλεη λα κελ είλαη πνιύ ειθπζηηθή, γηαηί δελ έρεη θάπνην ζρεδηαζηηθό
απνηέιεζκα. Από ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνδόκεζε ηεο
έλλνηαο ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο κεηαβιεηήο θαη γηα ηε κεηάβαζε ησλ καζεηώλ από
ηε Logo ζε άιιεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπλ θάπνηνη
καζεηέο ζην Γεληθό Λύθεην ή ζην ΔΠΑΛ. Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο
κεηαβιεηήο από ηα καζεκαηηθά θαη γη’ απηό δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ην
δπλακηθό ραξαθηήξα ηεο κεηαβιεηήο, ηνπο κε αξηζκεηηθνύο ηύπνπο κεηαβιεηώλ θαη
ηε δηαθνξά ηεο εληνιήο εθρώξεζεο από ηελ ηζόηεηα (Τδηκνγηάλλεο & Κόκεο, 2000).
Δηδηθά ζηε Logo, όπσο επηζεκαίλνπλ ζπρλά νη θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο ζηηο
ζπλαληήζεηο
ηνπο
θαζώο
θαη
ζε
ζρεηηθά
blog
(http://samoladas.wordpress.com/tag/logo/), κία επηπιένλ δπζθνιία πνπ πξέπεη λα
αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο ζηε ρξήζε ησλ κεηαβιεηώλ ζρεηίδεηαη κε ηε δηάθξηζε
ησλ ζπκβόισλ «"» θαη «:» ζηε ζύληαμε ησλ εληνιώλ. Σηε γιώζζα Logo γηα λα
αλαθεξζνύκε ζηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο βάδνπκε κπξνζηά από ην όλνκά ηεο ην
ζύκβνιν «:», ελώ γηα λα αλαθεξζνύκε ζην όλνκά ηεο, π.ρ. γηα λα δειώζνπκε πνύ ζα
θαηαρσξεζεί κηα ηηκή, βάδνπκε κπξνζηά ηνπ ην ζύκβνιν «"».
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ νη γλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη νη παξαλνήζεηο ησλ
καζεηώλ πξνεηνηκάζηεθε έλα ζρέδην καζήκαηνο, ην νπνίν επηδηώθεη λα ηνπο θέξεη
αληηκέησπνπο κε απηέο θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα ηηο ππεξβνύλ. Τν ζπγθεθξηκέλν
ζρέδην καζήκαηνο παξνπζηάζηεθε αξρηθά ζε έλα ζεκηλάξην γηα ηελ εθπαηδεπηηθή
αμηνπνίεζε ηεο Logo ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, όπνπ απέζπαζε ζεηηθέο θξηηηθέο
από ηνπο θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα πινπνηήζεθε ζε έλα ηκήκα 12
καζεηώλ ηεο Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο ην ζρνιηθό έηνο 2009-10. Σην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ρξεζηκνπνηείηαη ην
πεξηβάιινλ ηνπ Φεισλόθνζκνπ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Logo.

2. Μεθοδολογία
Αθνινπζεί ην ζρέδην καζήκαηνο. Τν θύιιν ηεο εξγαζηεξηαθήο δξαζηεξηόηεηαο
(ΦΔΓ) ρσξίο ηα πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία θαη κε ιηγόηεξα θελά ζην ρώξν ησλ
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απαληήζεσλ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. Μεηά ηελ εθπόλεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο νη
καζεηέο απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιόγην, ηνπ νπνίνπ νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη
ζηα ζπκπεξάζκαηα.
Σσέδιο Μαθήμαηορ
Διδακηική ενόηηηα: Η έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο θαη ε εληνιή εθρώξεζεο
Μάθημα: Πιεξνθνξηθή
Τάξη: Γ΄ Γπκλαζίνπ
Γνυζηικό ςπόβαθπο
Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο από ηα καζεκαηηθά. Σε
πξνεγνύκελεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εληνιή «Τύπσζε». Σηελ
αθξηβώο πξνεγνύκελε δηδαθηηθή ελόηεηα ρξεζηκνπνίεζαλ κεηαβιεηέο ζε
δηαδηθαζίεο.
Γενικόρ διδακηικόρ ζκοπόρ ηος μαθήμαηορ
Να κπεζνύλ νη καζεηέο ζηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο θαη ζηε ρξήζε ηεο ζηελ εληνιή
εθρώξεζεο.
Ειδικοί ζηόσοι ηος μαθήμαηορ
Μεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί:
 λα πεξηγξάθνπλ ηελ εθηέιεζε εληνιώλ εθρώξεζεο θαη εκθάληζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ κεηαβιεηέο
 λα εμεγνύλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο
 λα δηαθξίλνπλ ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο από ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο, όηαλ
ηνπο δνζνύλ ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο
 λα επηιύνπλ απιά ππνινγηζηηθά πξνβιήκαηα ζπληάζζνληαο ηηο θαηάιιειεο
εληνιέο εθρώξεζεο θαη εκθάληζεο κε ηε ρξήζε κεηαβιεηώλ.
Εκηίμηζη ηυν γνυζηικών δςζκολιών ηυν μαθηηών: πποϋπάπσοςζερ ιδέερ και
βαζικέρ παπανοήζειρ
Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο από ηα καζεκαηηθά θαη γη’ απηό
δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ην δπλακηθό ραξαθηήξα ηεο κεηαβιεηήο, ηνπο κε
αξηζκεηηθνύο ηύπνπο κεηαβιεηώλ, ηε δηαθνξά ηεο εληνιήο εθρώξεζεο από ηελ
ηζόηεηα. Δπίζεο ζηε Logo ππάξρεη ε δπζθνιία ζύληαμεο ιόγσ ηεο δηάθξηζεο ησλ
ζπκβόισλ «"» θαη «:».
Διδακηικέρ ηεσνικέρ: Δηζήγεζε, Δπίδεημε, Δξσηαπνθξίζεηο, Πξαθηηθή άζθεζε ζε
νκάδεο
Μέζα: Βηληενπξνβνιέαο, Η/Υ, Λνγηζκηθό ρεισλόθνζκνο, ΦΔΓ
Εκηιμώμενη διάπκεια: Μία (1) δηδαθηηθή ώξα
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Ποπεία μαθήμαηορ (Σηάδια)
Σηάδιο 1ο: Ειζαγυγή (2’)
Σύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν κάζεκα.
Σηάδιο 2ο: Παποςζίαζη (8’)
Ο εθπαηδεπηηθόο εμεγεί ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο θαη παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα
ρξήζεο αξηζκεηηθώλ θαη αιθαξηζκεηηθώλ κεηαβιεηώλ δίλνληαο έκθαζε ζε ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γλσζηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ.
Σηάδιο 3ο: Ππακηική άζκηζη (30’)
Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα κε βάζε ην ΦΔΓ. Αλ θάπνηνη καζεηέο
νινθιεξώζνπλ γξήγνξα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην άιιν
κέινο ηνπ δεπγαξηνύ, παξνηξύλνληαη λα βνεζήζνπλ θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ή λα
πεηξακαηηζηνύλ κε ηε ζύληαμε δηθώλ ηνπο εληνιώλ. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη
ππνζηεξηθηηθόο.
Σηάδιο 4ο: Έλεγσορ (3’)
Ο εθπαηδεπηηθόο ζέηεη θάπνηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο βαζηθέο
παξαλνήζεηο πνπ δηαπίζησζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
Σηάδιο 5ο: Ανακεθαλαίυζη (2’)
Ο εθπαηδεπηηθόο ζπλνςίδεη ηνλίδνληαο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο.
Σηνλ πίλαθα 1 βιέπεηε ζπλνπηηθά ηηο κεζόδνπο θαη ηα κέζα αλά ζηάδην ηεο πνξείαο
ηνπ καζήκαηνο.
Πίνακας 1: Μέθοδοι και μέζα ανά ζηάδιο ηηρ ποπείαρ ηος μαθήμαηορ
Σηάδιο
1ν: Δηζαγσγή
2ν: Παξνπζίαζε
3ν: Πξαθηηθή
άζθεζε
4ν: Έιεγρνο
5ν: Αλαθεθαιαίσζε

Μέθοδορ
Δξσηαπνθξίζεηο
Δηζήγεζε, Δπίδεημε,
Δξσηαπνθξίζεηο
Πξαθηηθή άζθεζε ζε
δεπγάξηα
Δξσηαπνθξίζεηο
Δηζήγεζε

Μέζα
Η/Υ, βηληενπξνβνιέαο, ινγηζκηθό
ρεισλόθνζκνπ
ΦΔΓ, Η/Υ, ινγηζκηθό ρεισλόθνζκνπ

3. Σσμπεράζμαηα
Σηνλ πίλαθα 2 βιέπεηε ην πιήζνο ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα.
Τν ζπλνιηθό πιήζνο ησλ καζεηώλ είλαη 12. Τα πεξηζζόηεξα ιάζε έγηλαλ ζηελ όγδνε
δξαζηεξηόηεηα, ιόγσ ηεο ζύγρπζεο ησλ ζπκβόισλ «"» θαη «:», παξόηη ζην ζηάδην
ηεο παξνπζίαζεο ηνλίζηεθε ε δηαθνξά ηνπο. Τνλίδεηαη όηη νη καζεηέο ππνηίκεζαλ ηε
δπζθνιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο όπσο θαίλεηαη από ηηο απαληήζεηο ηνπο
ζην εξσηεκαηνιόγην, όπνπ νύηε έλαο καζεηήο δελ απάληεζε όηη ν βαζκόο δπζθνιίαο
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ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ππεξβαίλεη ην κέηξην. Αληίζεηα ζηελ έλαηε
δξαζηεξηόηεηα πνπ ρξεηάζηεθε λα δνπιέςνπλ ζηνλ Η/Υ αλαγθάζηεθαλ λα έξζνπλ
αληηκέησπνη κε ηα ιάζε ηνπο θαη πνιινί από απηνύο βξήθαλ ηε ζσζηή ιύζε. Τν
γεγνλόο απηό αλαδεηθλύεη ηελ αλαγθαηόηεηα γηα πνιύσξε - θαηά ην δπλαηόλ εμάζθεζε ζηνλ Η/Υ. Σηελ αξρή ηεο επόκελεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο νη καζεηέο
θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη πάιη ζην εξώηεκα ηεο όγδνεο δξαζηεξηόηεηαο θαη νη
ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πεξηνξίζηεθαλ ζηηο ηέζζεξηο. Δπίζεο ζην ζρεηηθό εξώηεκα
γηα ηε δπζθνιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο νη απαληήζεηο ηνπο άιιαμαλ θαη
επηά άηνκα απάληεζαλ όηη ν βαζκόο δπζθνιίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο
είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ κεηξίνπ. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα ππόινηπα
εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην βαζκό δπζθνιίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη επηδόζεηο
ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο νδεγνύλ ζε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην βαζκό
δπζθνιίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαίλεηαη λα ηνπο
δπζθόιεςαλ πεξηζζόηεξν είλαη νη εμήο: όγδνε, δέθαηε, έλαηε θαη έβδνκε. Γεληθά ηα
ιάζε ζρεηίδνληαλ κε ηε ρξήζε ησλ ζπκβόισλ «"» θαη «:». Γηα ηελ έθηε
δξαζηεξηόηεηα δηεπθξηλίδεηαη όηη δύν καζεηέο έθαλαλ από έλα κόλν ιάζνο ζηηο
ζπλνιηθά ηέζζεξηο εξσηήζεηο Σσζηνύ – Λάζνπο.
Πίνακας 2: Το πλήθορ ηων ζωζηών απανηήζεων κάθε δπαζηηπιόηηηαρ
Δπαζηηπιόηηηα
Συζηέρ απανηήζειρ

1ε
12

2ε
12

3ε
11

4ε
12

6ε
10

7ε
10

8ε
4

9ε
8

10ε
7

Σην εξώηεκα «Πόζν ελδηαθέξνπζα ζνπ θάλεθε απηή ε δηδαθηηθή ελόηεηα ζε ζρέζε
κε ηηο δηδαθηηθέο ελόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ζρεδηαζκό γεσκεηξηθώλ
ζρεκάησλ;» ηέζζεξηο καζεηέο απάληεζαλ «πάξα πνιύ», έμη «πνιύ» θαη δύν
«κέηξηα». Σην εξώηεκα «Πόζν ζε βνήζεζε ε ζπλεξγαζία ζνπ κε ην ζπλεξγάηε ζνπ;»
δύν καζεηέο απάληεζαλ «πάξα πνιύ», έμη «πνιύ», έλαο «κέηξηα», δύν «ιίγν» θαη
έλαο «θαζόινπ». Τα ζηνηρεία απηά, ε αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ θαηά ηελ ώξα ηνπ
καζήκαηνο θαζώο θαη ε βειηίσζε ηεο επίδνζεο αξθεηώλ καζεηώλ κέζα από ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ γλσζηηθώλ δπζθνιηώλ, ελζαξξύλνπλ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζρεδίνπ καζήκαηνο. Παξόια απηά πξέπεη λα ηνληζηεί όηη γηα θάπνηνπο καζεηέο δελ
είλαη εύθνιε ε αληηκεηώπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίαο ηνπ ζπληαθηηθνύ ηεο
Logo, εηδηθά ζην πιαίζην ελόο κνλόσξνπ καζήκαηνο. Σε επόκελε δηδαθηηθή ελόηεηα
θαζώο θαη ζε γξαπηό δηαγώληζκα ήξζαλ θαη πάιη ζηελ επηθάλεηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ θάπνηνη καζεηέο ζηε ζύληαμε ιόγσ ηεο δηάθξηζεο ησλ ζπκβόισλ «"»
θαη «:». Τνλίδεηαη όηη ζε θακία πεξίπησζε ε παξνύζα εξγαζία δε ζθνπεύεη λα
ακθηζβεηήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηεο Logo. Απιά επηρεηξεί λα πξαγκαηεπηεί κηα
ζεκαληηθή δηδαθηηθή ελόηεηα, ζηελ νπνία ε ζπγθεθξηκέλε γιώζζα παξνπζηάδεη κία
επηπιένλ δπζθνιία.

Εσταριζηίες
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Δπραξηζηώ ηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνύ
Σρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθπόλεζε ηεο
παξνύζαο έξεπλαο.
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Παράρηημα: Φύλλο Εργαζηηριακής Δραζηηριόηηηας
Δπαζηηπιόηηηερ
1. Αλ εηζαγάγνπκε ηηο παξαθάησ εληνιέο ζηε γξακκή εληνιώλ ηνπ ρεισλόθνζκνπ
θαη ηηο εθηειέζνπκε, ηη ζα εκθαληζηεί; Απαληήζηε ρσξίο λα εθηειέζεηε ηηο εληνιέο
ζην ρεισλόθνζκν. Καηαγξάςηε ζηελ Δκθάληζε ηελ απάληεζή ζαο.
Δληνιέο
θηηάμε "α 1
ηύπσζε :α
θηηάμε "α :α+1
ηύπσζε :α
Δκθάληζε
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2. Αλ εηζαγάγνπκε ηηο παξαθάησ εληνιέο ζηε γξακκή εληνιώλ ηνπ ρεισλόθνζκνπ
θαη ηηο εθηειέζνπκε, ηη ζα εκθαληζηεί; Απαληήζηε ρσξίο λα εθηειέζεηε ηηο εληνιέο
ζην ρεισλόθνζκν. Καηαγξάςηε ζηελ Δκθάληζε ηελ απάληεζή ζαο.
Δληνιέο
θηηάμε "α 3
ηύπσζε :α
θηηάμε "α :α+1
ηύπσζε :α
Δκθάληζε
3. Αλ εηζαγάγνπκε ηηο παξαθάησ εληνιέο ζηε γξακκή εληνιώλ ηνπ ρεισλόθνζκνπ
θαη ηηο εθηειέζνπκε, ηη ζα εκθαληζηεί; Απαληήζηε ρσξίο λα εθηειέζεηε ηηο εληνιέο
ζην ρεισλόθνζκν. Καηαγξάςηε ζηελ Δκθάληζε ηελ απάληεζή ζαο.
Δληνιέο
θηηάμε "α 5
ηύπσζε :α
θηηάμε "α :α+2
ηύπσζε :α
Δκθάληζε
4. Αλ εηζαγάγνπκε ηηο παξαθάησ εληνιέο ζηε γξακκή εληνιώλ ηνπ ρεισλόθνζκνπ
θαη ηηο εθηειέζνπκε, ηη ζα εκθαληζηεί; Απαληήζηε ρσξίο λα εθηειέζεηε ηηο εληνιέο
ζην ρεισλόθνζκν. Καηαγξάςηε ζηελ Δκθάληζε ηελ απάληεζή ζαο.
Δληνιέο
θηηάμε "α 2
ηύπσζε :α
θηηάμε "β 3
ηύπσζε :β
θηηάμε "γ :α * :β
ηύπσζε :γ
Δκθάληζε
5. Σπγθξίλεηε θαη ζπδεηήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηηο ηέζζεξηο πξώηεο εξσηήζεηο κε
ην ζπλεξγάηε ζαο. Σην ρεισλόθνζκν λα εηζαγάγεηε θαη λα εθηειέζεηε ηηο εληνιέο
ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ εξσηήζεσλ. Σπγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο απαληήζεηο
ζαο. Αλ είραηε ιάζε ζηηο απαληήζεηο ζαο, ζπδεηήζηε ηα κε ην ζπλεξγάηε ζαο θαη
γξάςηε παξαθάησ ηηο δηνξζσκέλεο απαληήζεηο.
6. Δξσηήζεηο Σσζηνύ – Λάζνπο
Σε θάζε ζσζηή πξόηαζε θύθισζε ην γξάκκα Σ θαη ζε θάζε ιαλζαζκέλε πξόηαζε
θύθισζε ην γξάκκα Λ.
α) Τν πεξηερόκελν κηαο κεηαβιεηήο δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαηά ηε Σ
Λ
δηάξθεηα εθηέιεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο.
β) Η κεηαβιεηή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή κπνξεί λα έρεη Σ
Λ
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πεξηζζόηεξεο από κία ηηκέο.
γ) Μία κεηαβιεηή αληηζηνηρεί ζε κία ζέζε ηεο κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή θαη
γίλεηαη αλαθνξά ζε απηή κε ην όλνκα πνπ ηεο δίλνπκε εκείο.
δ) Μηα κεηαβιεηή κπνξεί λα έρεη αιθαξηζκεηηθή ηηκή.

Σ

Λ

Σ

Λ

7. Κπθιώζηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο πξόηαζεο πνπ
αθνινπζεί.
Γηα λα θαηαρσξήζνπκε ζηε κεηαβιεηή Φ ηελ αξηζκεηηθή ηηκή 5 γξάθνπκε:
α) Φηηάμε "X 5
β) Φηηάμε X 5
γ) Φηηάμε X "5
δ) Φηηάμε "X :5
ε) Φηηάμε :X 5
8. Κπθιώζηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο πξόηαζεο πνπ
αθνινπζεί.
Γηα λα θαηαρσξήζνπκε ζηε κεηαβιεηή Φ ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Υ γξάθνπκε:
α) Φηηάμε "X Υ
β) Φηηάμε X Υ
γ) Φηηάμε X "Υ
δ) Φηηάμε "X :Υ
ε) Φηηάμε :X Υ
9. Πξόβιεκα: Έλαο καζεηήο έρεη αξρηθά 20 επξώ. Σηε ζπλέρεηα αγνξάδεη έλα βηβιίν
πνπ θνζηίδεη 16 επξώ. Πόζα ρξήκαηα ηνπ έκεηλαλ;
Δηζαγάγεηε ζηε γξακκή εληνιώλ ηνπ ρεισλόθνζκνπ ηηο θαηάιιειεο εληνιέο, έηζη
ώζηε:
α) λα θαηαρσξήζεηε ζηε κεηαβιεηή Ποζό ηελ ηηκή 20 θαη ζηε κεηαβιεηή Κόζηορ ηελ
ηηκή 16.
β) λα ππνινγίζεηε ην πνζό ησλ ρξεκάησλ πνπ έκεηλαλ θαη λα ην θαηαρσξήζεηε ζηε
κεηαβιεηή Υπόλοιπο.
γ) λα εκθαλίζεηε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Υπόλοιπο Υ.
Σπγθξίλεηε ηηο εληνιέο ζαο κε απηέο ηνπ ζπλεξγάηε ζαο. Καηαγξάςηε ζηελ απάληεζε
ηηο εληνιέο πνπ ζεσξείηε θαηάιιειεο.
Απάληεζε:
10. Κπθιώζηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο πξόηαζεο πνπ
αθνινπζεί.
Γηα λα θαηαρσξήζνπκε ζηε κεηαβιεηή Φ ηε ιέμε Διέλε γξάθνπκε:
α) Φηηάμε "X Διέλε
β) Φηηάμε "X "Διέλε
γ) Φηηάμε X "Διέλε
δ) Φηηάμε "X :Διέλε
ε) Φηηάμε :X Διέλε
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