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1) Πσο εκθαλίδνπκε κήλπκα ζηελ γθξη πεξηνρή; 
2) Πσο εκθαλίδνπκε  ζηελ γθξη πεξηνρή ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ: πξόζζεζε, αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκό, δηαίξεζε θαη ύςσζε ζε δύλακε (πρ. κεηαμύ ησλ αξηζκώλ 3 θαη 2); 
3) Πσο εκθαλίδνπκε κήλπκα ζε παξάζπξν; 
4) Πσο εκθαλίδνπκε ζε παξάζπξν κήλπκα κίαο ιέμεο; 
5) Πσο εκθαλίδνπκε ζε παξάζπξν κήλπκα κίαο πξόηαζεο; 
6) Πσο εκθαλίδνπκε ζε παξάζπξν κήλπκα κε ηελ ηηκή κίαο κεηαβιεηήο; 
7) Πσο εκθαλίδνπκε ζε παξάζπξν κήλπκα κε ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο (πρ. 5+12); 
8) Πσο εκθαλίδνπκε ζε παξάζπξν κήλπκα πνπ πεξηέρεη ζηελ ζεηξά πξόηαζε, πξάμε, ιέμε θαη ηελ 

ηηκή κίαο κεηαβιεηήο; 
9) Πσο εκθαλίδνπκε ζε παξάζπξν εξώηεζε; 
10) Πσο ιακβάλνπκε ηελ απάληεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ εξώηεζε πνπ ηνπ ζέζακε; 
11) Πσο δίλνπκε αξηζκεηηθή ηηκή ζε κία κεηαβιεηή;  
12) Πσο δίλνπκε ηπραία αξηζκεηηθή ηηκή ζε κία κεηαβιεηή, κέρξη θάπνηνλ αξηζκό πρ. 99; 
13) Πσο απμάλεηαη ε ηηκή κίαο κεηαβιεηήο κε αξηζκεηηθό πεξηερόκελν; 
14) Πσο δίλνπκε κηα ιέμε σο ηηκή ζε κία κεηαβιεηή; 
15) Πσο δίλνπκε κηα πξόηαζε σο ηηκή ζε κία κεηαβιεηή; 
16) Πσο δεκηνπξγνύκε κία δηαδηθαζία (πξόγξακκα); 
17) Πσο εθηεινύκε κία δηαδηθαζία (πξόγξακκα); 
18) Πσο ελεξγνπνηνύκε-εκθαλίδνπκε κία ρειώλα; 
19) Πσο θαηεβάδεη ην κνιύβη ηεο ε ρειώλα ώζηε λα θαηαγξάθεηαη ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί; 
20) Πσο αλεβάδεη ην κνιύβη ηεο ε ρειώλα ώζηε λα θαηαγξάθεηαη ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί; 
21) Πώο κεηαθηλείηαη κπξνζηά ε ρειώλα, πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ θνηηάδεη πρ. 50 βήκαηα; 
22) Πώο κεηαθηλείηαη πξνο ηα πίζσ ε ρειώλα, αληίζεηα από ηελ θαηεύζπλζε πνπ θνηηάδεη πρ. 50 

βήκαηα; 
23) Πσο ζηξίβεη ε ρειώλα πξνο ηα δεμηά πρ. 90 κνίξεο, αιιάδνληαο θαηεύζπλζε ρσξίο λα κεηαθηλείηαη. 
24) Πσο ζηξίβεη ε ρειώλα πξνο ηα αξηζηεξά πρ. 90 κνίξεο, αιιάδνληαο θαηεύζπλζε ρσξίο λα 

κεηαθηλείηαη. 
25) Πσο θαζαξίδνπκε ηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο όπνπ θηλείηαη ε ρειώλα επαλαθέξνληαο ηελ ρειώλα 

ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο ζρεδίαζεο; 
26) Πσο αιιάδνπκε ην ρξώκα ζην κνιύβη ηεο ρειώλαο; 
27) Πσο γεκίδνπκε κε ρξώκα κηα θιεηζηή πεξηνρή, ρξεζηκνπνηώληαο ην κνιύβη ηεο ρειώλαο; 
28) Πσο δίλνπκε εληνιέο ζηηο ρειώλεο όηαλ έρνπκε ελεξγνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο από κία; 
29) Πσο αιιάδνπκε ηελ θαηεύζπλζε πνπ θνηηάεη κία ρειώλα, ώζηε λα θνηηάεη πξνο κία άιιε ρειώλα; 
30) Πσο επαλαιακβάλνπκε ηελ ρξήζε ησλ ίδησλ εληνιώλ πνιιέο θνξέο; 
31) Πσο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ ελεξγεηώλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά; 
32) Πσο ειέγρνπκε ζε κηα ζπλζήθε αλ κία ρειώλα αθνπκπάεη κία δεύηεξε ρειώλα; 
33) Πσο ειέγρνπκε ζε κηα ζπλζήθε αλ κία κεηαβιεηή έρεη ηελ επηζπκεηή ηηκή; 
34) Πσο ειέγρνπκε ζε κηα ζπλζήθε αλ κία απάληεζε ηνπ ρξήζηε έρεη ηελ επηζπκεηή ηηκή; 
35) Πσο πεηπραίλνπκε επαλαιακβαλόκελε εθηέιεζε νκάδαο εληνιώλ, ρσξίο πξνζδηνξηζκό-

πεξηνξηζκό ηνπ πιήζνπο ησλ επαλαιήςεσλ; 
36) Πσο κεδελίδνπκε ην ρξνλόκεηξν, ώζηε λα ρξνλνκεηξήζνπκε ζηελ ζπλέρεηα; 
37) Πσο ππνινγίδνπκε πόζνο ρξόλνο πέξαζε από ηνλ κεδεληζκό ηνπ ρξνλνκέηξνπ; 
38) Πσο ππνινγίδνπκε ζε δεπηεξόιεπηα πόζνο ρξόλνο πέξαζε από ηνλ κεδεληζκό ηνπ ρξνλνκέηξνπ; 
39) Πσο ελεξγνπνηνύκε-εκθαλίδνπκε έλα πιαίζην θεηκέλνπ; 
40) Πσο εκθαλίδνπκε ιέμεηο ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ; 
41) Πσο εκθαλίδνπκε ην απνηέιεζκα πξάμεσλ ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ (πρ. 5+12); 
42) Πσο θαζαξίδνπκε από πεξηερόκελα έλα πιαίζην θεηκέλνπ; 
43) Πσο ελεξγνπνηνύκε-εκθαλίδνπκε έλα κεηαβνιέα; 
44) Πσο ρξεζηκνπνηνύκε έλα κεηαβνιέα; 
45) Πσο ελεξγνπνηνύκε-εκθαλίδνπκε έλα θνπκπί αιιειεπίδξαζεο; 
46) Πσο ρξεζηκνπνηνύκε έλα θνπκπί αιιειεπίδξαζεο; 
47) Πσο θαζπζηεξνύκε ηελ εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο; 
48) Πσο δηαθόπηνπκε ηελ εθηέιεζε κίαο δηαδηθαζίαο; 


