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4η ενότητα: Μεταβλητές. 
 
1) Γράψτε τι θα εµφανιστεί µετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών: 

$ζώο="λιοντάρι"  

τύπωσε $ζώο  

τύπωσε "λιοντάρι"  

$ζώο="σκύλος"  

τύπωσε "έχω ένα " + $ζώο  

$χ=3  

τύπωσε 5 * $χ  

τύπωσε 2 * 5 - $χ * 4  

$χ=8  

τύπωσε 14 - 2 - $χ / 2  
 

2) Γράψτε και εκτελέστε το παρακάτω πρόγραµµα. Εξηγείστε τι κάνει η εντολή: 
$α = $α+1 
 

αρχικοποίησε 
κχ 
σπ 
$α=1 
τύπωσε $α 
επανάλαβε 9 { 
πι 15 
$α = $α+1 
τύπωσε $α 
} 

 

3) Γράψτε και εκτελέστε το παρακάτω πρόγραµµα: 
 

αρχικοποίησε 
µάθε νέοτετράγωνο $µήκος { 
επανάλαβε 4 { µπ $µήκος σδ 90 } 
} 
νέοτετράγωνο 50 
περίµενε 2 
νέοτετράγωνο 100 
 

4) Γράψτε και εκτελέστε το παρακάτω πρόγραµµα: 
 

αρχικοποίησε 
µάθε νέο_τετράγωνο $µήκος { 
επανάλαβε 4 { µπ $µήκος σδ 90 } 
} 
πήγαινε 30,200 
νέο_τετράγωνο 50 
περίµενε 1 
πήγαινε 100, 200 
νέο_τετράγωνο 100 
περίµενε 1 
πήγαινε 220, 200 
νέο_τετράγωνο 150 
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5) Να δηµιουργήσετε µια διαδικασία που να κατασκευάζει ένα ορθογώνιο παραλληλό-
γραµµο δίνοντάς του τα εκάστοτε µήκη των πλευρών του. 
 

6) Να δηµιουργήσετε, χρησιµοποιώντας µια διαδικασία, ένα πρόγραµµα που θα ζητάει 
από το χρήστη τη βάση και το ύψος ενός τριγώνου και στη συνέχεια θα υπολογίζει και 
θα τυπώνει το εµβαδόν του. 

 

7) Γράψτε και εκτελέστε πολλές φορές το παρακάτω πρόγραµµα. Τι παρατηρείτε; 
 

αρχικοποίησε 
µάθε τυχαίο_τετράγωνο $χ { 
επανάλαβε 4 { µπ $χ σδ 90 } 
} 
$χ = τυχ 20,200 
τυχαίο_τετράγωνο $χ 
πήγαινε 100,300 
κχ 
τύπωσε "η πλευρά του τετραγώνου είναι: " + $χ 

 

8) Γράψτε και εκτελέστε το παρακάτω πρόγραµµα. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι α-
ποτέλεσµα έχει η κάθε εντολή. Αν δυσκολεύεστε, αλλάξτε το 36 διαδοχικά µε 1,2,3,4, 
10, 20, κ.λπ. 
 

αρχικοποίησε 
µάθε κύκλος $χ { επανάλαβε 36 {µπροστά $χ στρίψεαριστερά 10} } 
κύκλος 20 
 

9) Με βάση το προηγούµενο πρόγραµµα δηµιουργήστε στον καµβά σας 3 άνισους κύ-
κλους σε διαφορετικές θέσεις. 
 

10) Γράψτε και εκτελέστε το παρακάτω πρόγραµµα. Στη συνέχεια συµπληρώστε το ώ-
στε να σχηµατίζεται και το συµµετρικό του σχήµατος που δηµιουργήθηκε. 
 

αρχικοποίησε 
µάθε κύκλος1 $χ {επανάλαβε 36 {µπροστά $χ στρίψεδεξιά 10}} 
κύκλος1 5 
κύκλος1 10 
κύκλος1 20 

 

11) Γράψτε και εκτελέστε το παρακάτω πρόγραµµα. Περιγράψτε τι κάνει η κάθε εντο-
λή. 
 

αρχικοποίησε 
επανάλαβε 100 { 
$κοκ= τυχ 0,255 
$πρα= τυχ 0,255 
$µπλ= τυχ 0,255 
χρώµαστυλό $κοκ, $πρα, $µπλ 
κατεύθυνση τυχ -80,80 
µπροστά 150 
πίσω 150 
} 
κατ 0 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

5)  αρχικοποίησε 
κχ 
µάθε παραλληλόγραµµο $µήκος, $πλάτος { 

επανάλαβε 2 { 
µπ $µήκος 
σδ 90 
µπ $πλάτος 
σδ 90 
} 

} 
παραλληλόγραµµο 100,50 

 
6)  αρχικοποίησε 

κχ 
µάθε εµβαδό_τριγώνου $βάση, $ύψος { 
τύπωσε " το εµβαδό του τριγώνου είναι: " + ($βάση*$ύψος)/2 + " τ.µ." 
} 
$β=ερώτηση "δώσε τη βάση του τριγώνου" 
$υ=ερώτηση "δώσε το ύψος του τριγώνου" 
εµβαδό_τριγώνου $β,$υ 
 

9)  αρχικοποίησε 
µάθε κύκλος $χ { 
επανάλαβε 36 { 
µπροστά $χ 
στρίψεαριστερά 10 
} 
} 
κύκλος 20 
πήγαινε 100,100 
κύκλος 10 
πήγαινε 300,300 
κύκλος 15 
 

10)  αρχικοποίησε 
µάθε κύκλος1 $χ { 
επανάλαβε 36 { 
µπροστά $χ 
στρίψεδεξιά 10 
} 
} 
µάθε κύκλος2 $χ { 
επανάλαβε 36 { 
µπροστά $χ 
στρίψεαριστερά 10 
} 
} 
κύκλος1 5 
κύκλος1 10 
κύκλος1 20 
κύκλος2 5 
κύκλος2 10 
κύκλος2 20 


