
Β.ΠΑΥΑΛΟΤΓΗ 
A/A ΔΝΣΟΛΗ/ΤΜΒΟΛΙΜΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

1 κπ κπ 100 ε ρειώλα πξνρσξάεη κπξνζηά 100 βήκαηα  

2 πη πη  50 ε ρειώλα πξνρσξάεη πίζσ 50 βήκαηα  

3 δε δε  30 ε ρειώλα ζηξίβεη δεμηά 30 κνίξεο (επη ηόπνπ)   

4 αξ αξ 120 ε ρειώλα ζηξίβεη αξηζηεξά 120 κνίξεο (επη ηόπνπ)   

5 ζηθ ζηθ ε ρειώλα θαηεβάδεη ην ζηπιό 

6 ζηα ζηα ε ρειώλα αλεβάδεη ην ζηπιό 

7 ζβγ ζβγ θαζαξίδεη ε επηθάλεηα εξγαζίαο ζηελ νπνία θηλείηαη ε ρειώλα 

8 + 5 + 12 πξόζζεζε αξηζκώλ (=17) 

9 - 9 – 3 αθαίξεζε αξηζκώλ  (=6) 

10 * 2 * 3 πνιιαπιαζηαζκόο αξηζκώλ  (=6) 

11 / 15 / 5 δηαίξεζε αξηζκώλ  (=3) 

12 δύλακε δύλακε  2  3 ύςσζε ζε δύλακε  ( 2
3
 = 8 ) 

13 “ “ιέμε επηηξέπεη ρξήζε ιέμεσλ, κόιηο εληνπίζεη θελό αγλνεί όηη αθνινπζεί 

14 [   ] [πξόηαζε κε θελά] επηηξέπεη ρξήζε πξνηάζεσλ όπνπ ππάξρνπλ θαη θελά 

15 (θξ             ) (θξ  “ιέμε  [πξόηαζε κε θελά]   5 + 12 ) επηηξέπεη ζπλδπαζκό ιέμεσλ κε εηζαγσγηθά, πξνηάζεσλ κε αγθύιεο θαη 
πξάμεσλ 

16 Γείμε Γείμε “ιέμε εκθαλίδεη ζηελ γθξη πεξηνρή ησλ εληνιώλ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ 
αθνινπζνύλ ηα εηζαγσγηθά κέρξη λα βξεη θελό, νπόηε αγλνεί όηη αθνινπζεί 

  Δείμε [πξόηαζε κε θελά] εκθαλίδεη ζηελ γθξη πεξηνρή ησλ εληνιώλ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ πεξηέρνληαη 
κέζα ζηηο αγθύιεο [    ] 

  Δείμε 5 + 12 εκθαλίδεη ζηελ γθξη πεξηνρή ησλ εληνιώλ ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο 

  Δείμε (θξ   “ιέμε  [πξόηαζε κε θελά]  5 + 12     ) εκθαλίδεη ζηελ γθξη πεξηνρή ησλ εληνιώλ ηελ θξάζε πνπ πεξηέρεηαη ζηηο 
παξελζέζεηο κε ηνλ πξνζδηνξηζκό θξ   :  (θξ     ...      ) πνπ επηηξέπεη 
ζπλδπαζκό ιέμεσλ κε εηζαγσγηθά, πξνηάζεσλ κε αγθύιεο θαη 
πξάμεσλ 
ην απνηέιεζκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη: 
                                          ιέμε πξόηαζε κε θελά 17 

17 Αλαθνίλσζε Αλαθνίλσζε “ιέμε εκθαλίδεη ζε παξάζπξν δηαιόγνπ αληί ηεο γθξη πεξηνρήο ησλ εληνιώλ θαη 
ιεηηνπξγεί όπσο ε εληνιή Δείμε 

  Αλαθνίλσζε [πξόηαζε κε θελά] νκνίσο 

  Αλαθνίλσζε 5 + 12 νκνίσο 

  Αλαθνίλσζε (θξ “ιέμε [πξόηαζε κε θελά] 5 + 12) νκνίσο 

18 Δξώηεζε Δξώηεζε “ιέμε; εκθαλίδεη ζε παξάζπξν αιιά πεξηκέλεη απάληεζε από ην ρξήζηε, ηελ νπνία 

απνζεθεύεη ζε πεξηνρή ηεο κλήκεο πνπ νλνκάδεηαη Απάληεζε 

  Εξώηεζε [πξόηαζε κε θελά;] νκνίσο 

  Εξώηεζε  5 + 12 νκνίσο 

  Εξώηεζε (θξ “Μαξία [πόζν θάλεη ην] 5 + 12 “;) νκνίσο 

19 Δπαλάιαβε Δπαλάιαβε  4 [ κπ 100 δε 90 ] επαλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο 
αγθύιεο, ηόζεο θνξέο, όζεο πξνζδηνξίδεη ν αξηζκόο πξηλ ηηο αγθύιεο 
(νινθιεξώλεη ηελ αθνινπζία ησλ εληνιώλ κία θνξά θαη μαλαξρίδεη από ηελ 
πξώηε εληνιή κέρξη ηελ ηειεπηαία δεύηεξε θνξά θ.ν.θ.) (εδώ 4 θνξέο) 

  Επαλάιαβε  200 [ Δείμε “όλνκα ] επαλαιακβάλεη 200 θνξέο ηελ εληνιή Δείμε “όλνκα, νπόηε ζα εκθαληζηεί 
ζηελ γθξη πεξηνρή ησλ εληνιώλ 200 θνξέο ε ιέμε: όλνκα 



20 γηα όλνκα_πξνγξάκκαηνο 

… 

ηέινο 

γηα ηεηξάγσλν 

επαλάιαβε  4 [ κπ 100 δε 90 ] 

ηέινο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε πξνγξάκκαηα ζηελ ιεπθή πεξηνρή 
ησλ δηαδηθαζηώλ θαη λα κπνξνύκε λα ηα απνζεθεύζνπκε 

21 Κάλε Κάλε  “α  2 δίλεη ηελ ηηκή 2 ζηελ κεηαβιεηή α 
   Γείμε  :α εκθαλίδεη ηελ ηηκή πνπ πεξηέρεη ε κεηαβιεηή α ζηελ γθξη πεξηνρή ησλ 

εληνιώλ 

  Αλαθνίλσζε  :α εκθαλίδεη ηελ ηηκή πνπ πεξηέρεη ε κεηαβιεηή α ζε παξάζπξν δηαιόγνπ 

22 Αλδηαθνξεηηθά Αλδηαθνξεηηθά ζπλζήθε [εληνιή 1] [εληνιή 2] ΔΝΣΟΛΗ ΔΠΙΛΟΓΗ 
                             αλ ηζρύεη ε ζπλζήθε εθηειεί ηελ εληνιή 1 

                     αλ δελ ηζρύεη ε ζπλζήθε εθηειεί ηελ εληνιή 2 

  Αλδηαθνξεηηθά            :ρ<0         [εληνιέο1] 

                                                     [εληνιέο2] 

αλ ε κεηαβιεηή :ρ είλαη κηθξόηεξε ηνπ κεδελόο, 
 ΣΟΣΔ εθηεινύληαη νη εληνιέο1, 
 ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ εθηεινύληαη νη εληνιέο2 

  Αλδηαθνξεηηθά  αλήθεη? απάληεζε  [1 3 5 7 9] 
                                         [δείμε [πεξηηηόο κνλνςήθηνο]] 
                                         [δείμε [όρη πεξηηηόο κνλνςήθηνο]] 

αλ ε απάληεζε πεξηέρεη έλαλ από ηνπο αξηζκνύο κέζα ζηηο αγθύιεο 
ΣΟΣΔ εκθαλίδεη ην κήλπκα  << πεξηηηόο κνλνςήθηνο >>, 
 ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ εκθαλίδεη ην κήλπκα  << όρη πεξηηηόο κνλνςήθηνο >> 

  Αλδηαθνξεηηθά  αγγίδεη?  “γάηα   “ζθύινο 

                                                     [εληνιέο1] 
                                                     [εληνιέο2] 

αλ ε ρειώλα «γάηα» αγγίμεη ηελ ρειώλα «ζθύινο» 
ΣΟΣΔ εθηεινύληαη νη εληνιέο1, 
 ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ εθηεινύληαη νη εληνιέο2 

 ζπλερώο [  …  ] ζπλερώο [ εληνιή1  εληνιή2  εληνιή3] εθηειεί ζπλερώο ηηο εληνιέο 1,2,3 θαη πάιη ηηο 1,2,3 θαη πάιη …. 

 ζηακάηεζέκε ζηακάηεζέκε ζηακαηάεη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θπξίσο κέζα ζην ζπλερώο […] 

 ηπραίν θάλε    “α   ηπραίν 100 ε εληνιή ηπραίν 100 επηζηξέθεη έλαλ αξηζκό από ην 0 κέρξη ην 99 
ε εληνιή θάλε δίλεη ηελ ηηκή απηή ζηελ κεηαβιεηή α. 

 ΑξρηθνπνίεζεΥξνληζηή ΑξρηθνπνίεζεΥξνληζηή μεθηλάεη ε ρξνλνκέηξεζε  

 Υξνληζηήο Υξνληζηήο  /  10 επηζηξέθεη ηνλ ρξόλν πνπ πέξαζε από ηελ εθθίλεζε ηεο ρξνλνκέηξεζεο ζε 
δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, θαη δηαηξώληαο κε ην δέθα ππνινγίδνπκε ην 
ρξόλν απηό ζε δεπηεξόιεπηα 

 , απνηέιεζκα, ζβήζεθείκελν 
ην θόκκα ηνπνζεηείηαη αθξηβώο κεηά από έλα αληηθείκελν, όπσο ην 
απνηέιεζκα, θαη νη εληνιέο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ απηό ην αληηθείκελν 
(ην αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη θαη κία ρειώλα πρ.  γάηα, κπ 10) 

 ζβήζεθείκελν ζβήζεθείκελν θαζαξίδεη ην πιαίζην θεηκέλνπ από ηα πεξηερόκελά ηνπ 

 ηπ απνηέιεζκα, 
ηπ  “άζξνηζκα 

ηππώλεη ηε ιέμε άζξνηζκα ζην πιαίζην θεηκέλνπ απνηέιεζκα 

  απνηέιεζκα, 
ηπ   α + β 

ηππώλεη ην άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηώλ α θαη β ζην πιαίζην θεηκέλνπ 
απνηέιεζκα 

 θνίηαπξνο ζθύινο, θνίηαπξνο  “γάηα Αιιάδεη ηελ θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία θνηηάεη ε ρειώλα ζθύινο, ώζηε λα 
θνηηάεη πξνο ηελ ρειώλα γάηα 

 πεξίκελε πεξίκελε 1 Καζπζηεξεί ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 γέκηζε γέκηζε Γεκίδεη κε ην ρξώκα ηεο ρειώλαο ην εζσηεξηθό κηαο θιεηζηήο πεξηνρήο 

 ζέζερξώκα ζέζερξώκα  “θίηξηλν Αιιάδεη ην ρξώκα ηεο ρειώλαο ρξεζηκνπνηώληαο ην όλνκά ηνπ ρξώκαηνο 

  ζέζερξώκα  105 Αιιάδεη ην ρξώκα ηεο ρειώλαο ρξεζηκνπνηώληαο ην λνύκεξν ηνπ ρξώκαηνο 

 


