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Φύλλο εργασίας 2 - Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και τον προγραμματισμό. 
Ημερομηνία:____________________ 
Τμήμα:__________ 
Ονοματεπώνυμο:____________________________ 
 

 
Ο Κινέζος Chang έχει επισκεφτεί τη χώρα μας για διακοπές. Έχει μάθει για το τυχερό 

παιχνίδι ΣΤΟΙΧΗΜΑ και θέλει να δοκιμάσει την τύχη του. Δεν γνωρίζει όμως πως παίζεται το 
παιχνίδι.  Μπαίνει σε ένα πρακτορείο και συναντά τον Μανώλη. Προσπαθεί με νοήματα να 
επικοινωνήσει μαζί του αλλά μάταια, δυστυχώς μιλάει μόνο κινέζικα. Σε λίγο μπαίνει στο 
πρακτορείο μια παρέα Άγγλων. Ο Chang προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί τους και 
αντιλαμβάνεται ότι γνωρίζουν κινέζικα. Όμως δε γνωρίζουν πώς παίζεται το στοίχημα. 
Ευτυχώς που και ο Μανώλης γνωρίζει αγγλικά.  

Πώς ο Μανώλης θα εξηγήσει στον Chang πως παίζεται το στοίχημα; 

      
Μανώλης      Άγγλος         Chang 

 
 
 
 
 

Τη δουλειά του Άγγλου φίλου μας, κάνει ένα εργαλείο του προγραμματιστικού 
περιβάλλοντος που ονομάζεται ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ. 
 

 
 
Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να μεταφράσει ο Άγγλος στον Chang τις οδηγίες του Μανώλη; 
1ος τρόπος: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
2ος τρόπος: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ     ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ 
_________________τρόπος                       _____________τρόπος 

 
 

 

Γράφω 

πρόγραμμα 
 Εκτέλεση από 

την Κ.Μ.Ε 



Πίτατζη  Ειρήνη ΠΕ 19 Σελίδα 2 
 

 
Μετά από αυτό το συμβάν, ο Μανώλης, ως προγραμματιστής που είναι αποφασίζει να 
φτιάξει ένα πρόγραμμα που θα δίνει οδηγίες για το πώς παίζεται το ΣΤΟΙΧΗΜΑ σε 8 
γλώσσες, ανάμεσα σε αυτές και τα κινέζικα. 
 
Ξεκινάει λοιπόν και γράφει τον _______________. Μετά γράφει το  ___________________. 
Ο ________________________ μετατρέπει τις εντολές σε γλώσσα ___________________ 
Εκτελείται το πρόγραμμα από την __________________. 
 
Ο Μανώλης επιλέγει να του δοθούν οδηγίες στα Ισπανικά 

 
 
Και οι οδηγίες που του δίνονται είναι: 

 
 
 
Πού πιστεύετε ότι έκανε λάθος ο Μανώλης; 
_________________________________________________________________ 
 
Αυτό το λάθος λέγεται __________________________ 
 
Ο Μανώλης διορθώνει τον αλγόριθμο και το πρόγραμμα του και εκτελεί πάλι το πρόγραμμα 
για δεύτερη φορά: 
Το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη: 

Error: print ("Αυτές είναι οι οδηγίες στα Ισπανικά.\n"); 

Αντί της εντολής printf που αναγνωρίζει η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποίησε, έγραψε την εντολή print. 
 
Αυτό το λάθος λέγεται __________________________ 

Ελληνικά Αγγλικά Ιταλικά Ισπανικά 

Τουρκικά Κινέζικα Γαλλικά Γερμανικά 

Επιλέξτε γλώσσα 

Per giocare scommessa è necessario seguire le istruzioni riportate di 

seguito .... Buon divertimento 


