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Ασκήσεις 

1)  Να γράψετε τι κάνουν οι παρακάτω εντολές:  

         κάνε "α  10   

         δείξε  :α  

         κάνε "α  :α   +   20  

         δείξε  :α  
 

Η πρώτη εντολή δημιουργεί μια μεταβλητή με όνομα α και της δίνει την τιμή 10.  

Η δεύτερη εντολή εμφανίζει στο κέντρο εντολών την τιμή της μεταβλητής α δηλαδή  10.  

Η τρίτη αυξάνει το περιεχόμενο της μεταβλητής α κατά 20, δίνει δηλαδή στη μεταβλητή α την τιμή 30.  

Η τέταρτη εντολή εμφανίζει στο κέντρο εντολών την τιμή 30. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Η εντολή   κάνε  "α   :α  +  20   δεν ισοδυναμεί με τη μαθηματική έκφραση  α = α + 20 (αδύνατο).  

Απλώς, με την εντολή αυτή  η τιμή της μεταβλητής α  αυξάνεται  κατά 20.  

 
 

2) Τι θα εμφανίσει το παρακάτω πρόγραμμα;  

        Κάνε  "α   1  

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

Απάντηση: 

Θα εμφανίσει, στο κέντρο εντολών,  τους αριθμούς 

1 
2 
3 
4 
5 

Ο παρακάτω  πίνακας τιμών   θα  βοηθήσει να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία των εντολών της 
συγκεκριμένης άσκησης.  

 

Α/Α Εντολές Μνήμη (Μεταβλητή α) Οθόνη 

 Κάνε  "α   1 1  

1η επανάληψη 
Δείξε   :α    1 

Κάνε  "α   :α  +  1 2  

2η επανάληψη 
Δείξε   :α    2 

Κάνε  "α   :α  +  1 3  

3η επανάληψη 
Δείξε   :α    3 

Κάνε  "α   :α  +  1 4  

4η επανάληψη 
Δείξε   :α    4 

Κάνε  "α   :α  +  1 5  

5η επανάληψη 
Δείξε   :α    5 

Κάνε  "α   :α  +  1 6  
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3) Τι θα εμφανίσει το παρακάτω πρόγραμμα;  
        Κάνε  "α  5  
        Επανάλαβε  5 [Δείξε  :α  Κάνε  "α  :α  -  1] 

Απάντηση: 

Θα εμφανίσει, στο κέντρο εντολών,  τους αριθμούς 

5 
4 
3 
2 
1 

 

4) Τι θα εμφανίσει το παρακάτω πρόγραμμα;  
        Κάνε  "α  2  
        Επανάλαβε  5 [Δείξε  :α  Κάνε  "α   :α   +   2] 

Απάντηση: 

Θα εμφανίσει, στο κέντρο εντολών,  τους ζυγούς  αριθμούς 

2 
4 
6 
8 
10 

Παρακάτω  δίνεται  πίνακας τιμών   ώστε  να γίνει  πιο κατανοητή η λειτουργία των εντολών της 
άσκησης αυτής.  

Α/Α Εντολές Μνήμη (Μεταβλητή α) Οθόνη 
 Κάνε  "α   2 2  

1η επανάληψη 
Δείξε   :α    2 

Κάνε  "α   :α  +  2 4  

2η επανάληψη 
Δείξε   :α    4 

Κάνε  "α   :α  +  2 6  

3η επανάληψη 
Δείξε   :α    6 

Κάνε  "α   :α  +  2 8  

4η επανάληψη 
Δείξε   :α    8 

Κάνε  "α   :α  +  2 10  

5η επανάληψη 
Δείξε   :α    10 

Κάνε  "α   :α  +  2 12  

 

5) Τι θα εμφανίσει το παρακάτω πρόγραμμα;  

κάνε  "α   2 

επανάλαβε  5  [δείξε   :α   +   2] 

Απάντηση: 

Θα εμφανίσει, στο κέντρο εντολών 

4 
4 
4 
4 
4 
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6) Να συμπληρώσετε την δεύτερη στήλη με το αποτέλεσμα της κάθε εντολής «δείξε». 
 

Εντολή Αποτέλεσμα 

δείξε  "Πληροφορική Πληροφορική 

δείξε  [10  /  2  +  3  *  4] 10  /  2  +  3  *  4 

δείξε  "3+12 3+12 

δείξε   5  *  2  +  8   /  4 12 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 Στις παραπάνω ασκήσεις δημιουργήσαμε προγράμματα, που το ζητούμενο ήταν να εμφανίζουν 

αποτελέσματα αριθμητικών πράξεων στην οθόνη του υπολογιστή.  

 Στη Logo όμως υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα εντολών που χρησιμοποιούμε για το σχεδιασμό 

γεωμετρικών σχημάτων. Μερικές από τις εντολές αυτές είναι οι: μπ, πι, δε, αρ, στκ, στα, σβ, σβγ 

κ.α.  

Για να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές αυτές, πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε μία χελώνα στην 

επιφάνεια εργασίας (πατάμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εργαλείο «Δημιουργία 

χελώνας»  και μετά πατάμε σε κάποιο σημείο της επιφάνειας εργασίας). 

   Όταν δημιουργούμε μία χελώνα, αυτή έχει κατεύθυνση προς τα πάνω. Στη συνέχεια, δίνοντας τις 

κατάλληλες εντολές, μπορούμε να τη στρέψουμε προς άλλη κατεύθυνση και να τη μετακινήσουμε 

ώστε να σχεδιάσει τα σχήματα που θέλουμε.       

              

Ασκήσεις  για σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων 

1) Δημιουργήστε μια διαδικασία, που όταν την καλούμε θα σχεδιάζει μία  σκάλα με  5 

σκαλοπάτια,  της οποίας το κάθε σκαλοπάτι θα έχει  ύψος α και πλάτος β. 

Λύση:  

Στην καρτέλα  Διαδικασίες  πληκτρολογούμε:   

για   σκάλα   :α    :β  
     στκ  

     Επανάλαβε  5[μπ  :α   δε  90   μπ  :β  αρ  90] 

τέλος 

Αφού γράψουμε την παραπάνω διαδικασία, μπορούμε να σχεδιάσουμε τη σκάλα ως εξής:  στο 

κέντρο εντολών, πληκτρολογούμε το όνομα της διαδικασίας και δίπλα τις επιθυμητές τιμές για τις 

μεταβλητές α και β (π.χ.   σκάλα   30  50) 

Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο  Enter ώστε η χελώνα να σχεδιάσει τη σκάλα.    
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2)  Να δώσετε τις κατάλληλες εντολές στο κέντρο εντολών ώστε η χελώνα να σχεδιάσει το 

παρακάτω σχήμα. (Η ευθεία γραμμή έχει μήκος 50) 

        

 
Λύση:  

στκ 

επανάλαβε  360[μπ  1  δε 1] 

αρ  90 

μπ  50 

δε  90 

επανάλαβε  360[μπ  1  αρ  1] 

 

Σημείωση:  

Τα σχήματα που σχεδιάζει η χελώνα, με τις δύο εντολές επανάληψης που δίνονται παραπάνω, δεν 

είναι πραγματικοί κύκλοι, αλλά κανονικά πολύγωνα που κάθε ένα από αυτά έχει 360 πλευρές και 

κάθε πλευρά του έχει μήκος  1 εικονοστοιχείο. 

 

3) Δημιουργήστε μια διαδικασία με όνομα σπίτι, που κάθε φορά που την καλούμε, θα μπορεί να 

σχεδιάσει σπίτι με  μέγεθος που θα καθορίζει ο χρήστης του υπολογιστή.   
 

Λύση:  

Το σπίτι που θα σχεδιαστεί, θα αποτελείται από ένα τετράγωνο (για τους τοίχους) και ένα 

ισόπλευρο τρίγωνο (για τη σκεπή). 

Πρώτα θα δημιουργήσουμε μια διαδικασία με όνομα  τετράγωνο και μια διαδικασία με όνομα 

τρίγωνο. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε τη διαδικασία σπίτι, που θα περιέχει τις διαδικασίες 

τετράγωνο και τρίγωνο. 

Επειδή  θέλουμε, κάθε φορά που θα καλούμε τη διαδικασία σπίτι, να μπορούμε να σχεδιάσουμε 

σπίτι διαφορετικού μεγέθους, χρησιμοποιούμε παραμετρικές διαδικασίες.  

Έστω  χ  η πλευρά του τετραγώνου. 

Στην καρτέλα  Διαδικασίες γράφουμε:  

για  τετράγωνο  :χ 

    στκ 

    επανάλαβε  4[μπ  :χ  δε  90] 

τέλος 
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για  τρίγωνο  :χ 

     στκ  

     δε  30 

     επανάλαβε  3[μπ  :χ  δε  120] 

τέλος 

για  σπίτι  :χ 

    τετράγωνο  :χ 

    μπ  :χ 

    τρίγωνο  :χ 

    αρ  30 

    πι  :χ 

τέλος 

(Τις εντολές   αρ 30    πι :χ     τις δίνουμε, αν θέλουμε η χελώνα, αφού σχεδιάσει το σπίτι, να 

επιστρέψει στην αρχική της θέση και κατεύθυνση.)  

Για να σχεδιαστεί  σπίτι  του οποίου η κάθε πλευρά έχει  π.χ. μήκος 100 εικονοστοιχεία, γράφουμε 

στο κέντρο εντολών    σπίτι  100   και πατάμε Enter. 

 


