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Τι μάθαμε φτιάχνοντας ένα παιχνίδι; - Διαγώνισμα 

Όλες οι εντολές αφορούν μια φιγούρα που έχει δυο ενδυμασίες (κοστούμια) 

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

(0.5) τι κάνει αυτή η 
εντολή; 

………………………………………
…………………………………….. 

    

 
(1) τι κάνει η 

φιγούρα; (και 
προς τα πού;) 

………………………………………
……………………………………… 

    

 

(0.5) τι κάνει η 
φιγούρα; 
 

Η φιγούρα πηγαίνει στο 
κέντρο της οθόνης. 
ΣΩΣΤΟ  -  ΛΑΘΟΣ 

    

 
 

1. Η φιγούρα αφήνει γραμμή πίσω της με 
χρώμα μπλε 
ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ                                   (0.5) 

2. Γιατί χρειάζεται η εντολή καθάρισε; 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………. (1) 

3. Όταν το χρονόμετρο δείχνει  10 
δευτερόλεπτα, η φιγούρα κινείται. 
ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ                                      (0.5) 

4. Η φιγούρα στρίβει αριστερά πάντα 10 
μοίρες 
ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ                                      (0.5) 

5. Τι μπορείτε να αλλάξετε για να πηγαίνει η 
φιγούρα πιο γρήγορα; 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………… (1) 

6. Γιατί χρειάζεται η εντολή: εάν βρίσκεσαι 
στα όρια, αναπήδησε 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………. (1) 

7. Η φιγούρα λέει: Hello!  
a. Μια φορά       ………………. 
b. Δύο φορές      ………………. 
c. Για πάντα        ……………….                (1) 
Δικαιολογείστε την απάντησή σας 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………… (1) 

8. Η φιγούρα κινείται όταν το χρονόμετρο 
δείχνει 30 δευτερόλεπτα 
ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ                                      (0.5) 
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Δίνονται οι παραπάνω εντολές.  Ορισμένες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία φορές. 
Στο σκηνικό του προγράμματος υπάρχει ένας κίτρινος ήλιος και μία φιγούρα. Σε ένα χαρτί (στην πίσω σελίδα του 
έντυπου αυτού) γράψτε τις εντολές έτσι ώστε όταν εκτελεστεί το πρόγραμμα η φιγούρα να κάνει τα εξής: 

1. Ξεκινάει το πρόγραμμα όταν κάνουμε κλικ στο πράσινο σημαιάκι                          (0.5)             
2. Για πάντα η φιγούρα:                                                                                                         (1) 

a. Στρίβει δεξιά τυχαίο αριθμό μοιρών                                                                 (1) 
b. Κινείται 10 βήματα                                                                                               (0.5) 
c. Στρίβει αριστερά τυχαίο αριθμό μοιρών                                                          (1) 
d. Εάν βρίσκεται στα όρια, αναπηδά                                                                     (0.5) 
e. Εάν αγγίζει το κίτρινο χρώμα τότε                                                                     (1) 

i. Λέει «Κάηκα στον ήλιο!» για 0.3 δευτερόλεπτα                               (0.5) 
ii. Αυξάνονται οι πόντοι κατά 1.                                                               (0.5) 

iii. Πηγαίνει αργά στο κέντρο της οθόνης                                               (0.5) 
f. Εάν οι πόντοι είναι ίσοι με 8 τότε                                                                      (1.5) 

i. Λέει «Δεν πετάω πια» για 2 δευτερόλεπτα.                                      (0.5) 
ii. Σταματάνε όλα                                                                                        (0.5) 

3. «Χρειάζεται οι πόντοι στην αρχή να είναι 0» Δικαιολογείστε γιατί χρειάζεται κάτι τέτοιο 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (1). 
Τοποθετήστε κατάλληλα την εντολή που μηδενίζει τους πόντους. (1) 

 

 
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………… 

 
Καλό Scratch-άρισμα! 

 


