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5η ενότητα: Επιλέγοντας... (∆οµή επιλογής) 
 
1) Γράψτε και εκτελέστε το παρακάτω πρόγραµµα και εξηγείστε τι κάνει η κάθε εντολή. 

αρχικοποίησε 
κχ 
$χ = ερώτηση "∆ώσε έναν αριθµό" 
αν $χ < 0 {  

τύπωσε "η απόλυτη τιµή του " + $χ + " είναι: "  + (0-$χ) 
} 

αλλιώς { 
τύπωσε "η απόλυτη τιµή του " + $χ + " είναι: "  +  $χ 
} 
 

• Τροποποιήστε το πρόγραµµα ώστε ο υπολογισµός της απόλυτης τιµής να γίνεται 
µε χρήση διαδικασίας η οποία θα έχει ως παράµετρο τον όποιο αριθµό δίνει ο 
χρήστης. 

 
2) Γράψτε και εκτελέστε το παρακάτω πρόγραµµα: 

αρχικοποίησε 
κχ 
$απ = ερώτηση "Πώς ονοµάζεται η µνήµη όπου αποθηκεύονται προσωρινά δεδοµένα και εντολές;" 
αν $απ  ==  "RAM"  ή  $απ  ==  "ram"  { 

µήνυµα "ΜΠΡΑΒΟ!" 
}  

αλλιώς { 
µήνυµα "Θα πρέπει να µελετήσεις ξανά το κεφάλαιο για το υλικό του υπολογιστή!!!" 
} 

• Τι ελέγχει η συνθήκη: «αν $απ == "RAM" ή $απ == "ram.» 
• ∆οκιµάστε να αλλάξετε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του παιχνιδιού γνώσεων 

µε θέµατα από άλλα µαθήµατα (Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσική, Χηµεία, κ.λπ.) 
 
3) Γράψτε, εκτελέστε και εξηγείστε τι κάνει η κάθε εντολή στο παρακάτω πρόγραµµα: 

αρχικοποίησε 
κχ 
χρώµακαµβά 200,60,20 
χρώµαστυλό 255,255,0 
µέγεθοςστυλό 2 
$απάντηση = ερώτηση "Θέλετε να ζωγραφίσετε τρίγωνο ή τετράγωνο; " 

αν $απάντηση=="τρίγωνο" { 
επανάλαβε 3 {µπ 100 σδ 120} 
} 

αλλιώς { 
αν $απάντηση=="τετράγωνο" {  

επανάλαβε 4 {µπ 100 σδ 90} 
} 

αλλιώς { τύπωσε "Λάθος!!! Επανάλαβε" } 
 
4) Να δηµιουργήσετε ένα πρόγραµµα που θα διαβάζει τους βαθµούς ενός µαθητή σε 4 
µαθήµατα (Πληροφορική, Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία). Στη συνέχεια θα εµφανίζει σε 
διαφορετικέ γραµµές το βαθµό του κάθε µαθήµατος, από κάτω µια οριζόντια γραµµή 
και µετά το µέσο όρο τους και από κάτω την φράση «Μπράβο!!!» αν ο Μ.Ο. είναι µεγα-
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λύτερος από 16, ή την φράση «Προσπάθησε περισσότερο. Μπορείς!!!» αν ο Μ.Ο. είναι 
µικρότερος. 
 
5) ∆ηµιουργήστε µία διαδικασία που να υπολογίζει την τιµή του χ στη συνάρτηση: 
α*χ + β = 0 
 
6) Να δηµιουργήσετε ένα πρόγραµµα που όταν του δίνεται ένας µήνας (δηλ. ένας α-
ριθµός από 1-12) θα εµφανίζει την αντίστοιχη εποχή, χρωµατίζοντας ανάλογα τον καµ-
βά. Αν ο αριθµός δεν αντιστοιχεί σε µήνα, να εµφανίζει σχετικό µήνυµα λάθους. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
1) αρχικοποίησε 

κχ 
µάθε απόλυτη_τιµή $χ { 
αν $χ < 0 {  
τύπωσε "η απόλυτη τιµή του " + $χ + " είναι: " + (-1*$χ) 
} 
αλλιώς { 
τύπωσε "η απόλυτη τιµή του " + $χ + " είναι: " + $χ 
} 
} 
$χ = ερώτηση "∆ώσε έναν αριθµό" 
απόλυτη_τιµή $χ 

 
4) αρχικοποίησε 

κχ 
σπ 
πήγαινε 10,10 
$α=ερώτηση "Πληροφορική" 
τύπωσε "Πληροφορική: " + $α 
πι 15 
$β=ερώτηση "Μαθηµατικά" 
τύπωσε "Μαθηµατικά: " + $β 
πι 15 
$γ=ερώτηση "Φυσική" 
τύπωσε "Φυσική: " + $γ 
πι 15 
$δ=ερώτηση "Χηµεία" 
τύπωσε "Χηµεία: " + $δ 
πι 20 
σκ 
σδ 90 
µπ 200 
σπ 
πι 200 
σα 90 
$µο=($α+$β+$γ+$δ)/4 
τύπωσε "ο µέσος όρος είναι: " + στρογγυλοποίησε $µο 
πι 15 
αν $µο>16 ή $µο = = 16{ 
τύπωσε "Μπράβο!!!" 
} 
αλλιώς {  
τύπωσε "Προσπάθησε περισσότερο. Μπορείς!!!"  
} 

 
5) αρχικοποίησε 

κχ 
µάθε λύση $α,$β { 
αν $α !=0 {  

τύπωσε "χ= " + (0-$β/$α) 
} 

αλλιώς { 
αν $β == 0 
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{τύπωσε "άπειρες λύσεις"  
} 

αλλιώς { 
τύπωσε "αδύνατη" 
} 

} 
} 
 
$α = ερώτηση "∆ώσε το συντελεστή α" 
$β = ερώτηση "∆ώσε το συντελεστή β" 
 
λύση $α,$β 

 
6) αρχικοποίησε 

κχ 
µέγεθοςγραµµάτων 48 
πήγαινε 0,10 
µάθε εποχή $χ { 
αν $χ ==12 ή $χ<3 {  
χκ 128,128,128 
τύπωσε "χειµώνας"  
} 
αν $χ >2 και $χ<6 {  
χκ 200,60,160 
τύπωσε "άνοιξη"  
} 
αν $χ >5 και $χ<9 {  
χκ 55,155,255 
τύπωσε "καλοκαίρι"  
} 
αν $χ >8 και $χ<12 {  
χκ 200,180,80 
τύπωσε "φθινόπωρο"  
} 
αν $χ<1 ή $χ>12 { 
τύπωσε "∆εν υπάρχει τέτοιος µήνας" 
} 
} 
$χ = ερώτηση "∆ώσε το µήνα (1-12)" 
εποχή $χ 


