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3η ενότητα: ∆ιαδικασίες - ∆ηµιουργώντας νέες εντολές. 
 
1) Γράψτε και εκτελέστε και εξηγείστε τι κάνει το παρακάτω πρόγραµµα: 
 

αρχικοποίησε 
µάθε τετράγωνο { 

επανάλαβε 4 { µπ 100 σδ 90 } 
} 
τετράγωνο 

 
2) Τροποποιείστε το προηγούµενο πρόγραµµα ώστε να σχεδιάζεται ένα τρίγωνο. 
 
3) Χρησιµοποιώντας τις νέες εντολές τετράγωνο και τρίγωνο που δηµιουργήσατε στις 
προηγούµενες δραστηριότητες, δηµιουργήστε µια διαδικασία µε το όνοµα σπίτι, που θα 
σχεδιάζει ένα σπίτι. 
 
4) Χρησιµοποιώντας τη νέα εντολή σπίτι που δηµιουργήσατε στην προηγούµενη δρα-
στηριότητα, δηµιουργήστε µια διαδικασία µε το όνοµα χωριό, που θα σχεδιάζει 8 σπίτια, 
το ένα δίπλα στο άλλο. 
 
5) Γράψτε, συµπληρώστε και εκτελέστε το παρακάτω πρόγραµµα: 
 

επανάλαβε 10 { 
τετράγωνο  
σδ 36 
} 
 

όπου τετράγωνο είναι το όνοµα της διαδικασίας που δηµιουργήσατε στην 1η δραστηριό-
τητα.  
 
6) Αλλάξτε τους αριθµούς 10 και 36 του προηγούµενου προγράµµατος και εκτελέστε 
(π.χ. βάλτε 360 και 1 αντίστοιχα). Επαναλάβατε µερικές ακόµα φορές µε διαφορετι-
κούς αριθµούς. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

2)  αρχικοποίησε 
µάθε τρίγωνο{ επανάλαβε 3 { µπ 100 σδ 120 } } 
τρίγωνο 

 
3)  αρχικοποίησε 

µάθε τετράγωνο{ επανάλαβε 4 { σδ 90 µπ 100 } } 
µάθε τρίγωνο{ επανάλαβε 3 { µπ 100 σδ 120 } } 
µάθε σπίτι {  
τετράγωνο 
σδ 30 
τρίγωνο 
} 
σπίτι 
 

3)  αρχικοποίησε 
µάθε τετράγωνο{ επανάλαβε 4 { σδ 90 µπ 100 } } 
µάθε τρίγωνο{ επανάλαβε 3 { µπ 100 σδ 120 } } 
µάθε σπίτι { 
τετράγωνο 
 σδ 30 
τρίγωνο 
} 
 

4)  αρχικοποίησε 
µάθε τετράγωνο { επανάλαβε 4 { σδ 90 µπ 50 }  } 
µάθε τρίγωνο{ επανάλαβε 3 { µπ 50 σδ 120 }  } 
 
µάθε σπίτι { τετράγωνο σδ 30 τρίγωνο } 
 
µάθε χωριό { 
επανάλαβε 8 { 
σπίτι 
σδ 60 
µπ 50 
σα 90 
} 
} 
 
πήγαινε 0,200 
χωριό 

 
5)  αρχικοποίησε 

µάθε τετράγωνο { επανάλαβε 4 {  
σδ 90  
µπ 100  
}  
} 
επανάλαβε 10 {  
τετράγωνο  
σδ 36  
} 
 

 


