Πιεξνθνξηθή Γ’ Γπκλαζίνπ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ LOGO—ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
Σηελ αξρή θάζε κίαο από ηηο παξαθάησ αζθήζεηο λα ζεσξήζεηε όηη ε ρειώλα είλαη ζηελ
αξρηθή ηεο ζέζε

θαη όηη δελ αθήλεη ην ίρλνο ηεο.
Βάλτε μια τελώνα στεν επιυάνεια εργασίας σας.

Γεκηνπξγήζηε κηα λέα δηαδηθαζία κε όλνκα προτώρα50 πνπ ζα
πξνρσξάεη 50 pixels κπξνζηά(ρσξίο λα γξάθεη).
Γραστεριότετα 1ε:

a) Μπνξείηε κε ηελ ρξήζε ηεο πξνρώξα50 λα πξνρσξήζεηε ηελ ρειώλα κπξνζηά θαηά 40
pixels κε κία κόλν εληνιή;………………………………………………………….

Γεκηνπξγήζηε κηα λέα δηαδηθαζία κε όλνκα προτωρα πνπ ζα
πξνρσξάεη κπξνζηά αλάινγα κε ηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο.
γηα πξνρσξα : κήθνο
κπ : κήθνο
Τν κήθνο νλνκάδεηαη μεταβλετή θαη
ηέινο
αληηζηνηρεί ζε κία ζέζε κλήκεο. Τν
Γραστεριότετα 2ε:

πεξηερόκελν ηεο ζέζεο κλήκεο νλνκάδεηαη
ηηκή ηεο κεηαβιεηήο θαη αλαθεξόκαζηε ζε
απηό κε ην : πξηλ ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο.

a) Τη ζα ζπκβεί αλ γξάςεηε πξνρσξα 50 ζην θέληξν εληνιώλ;
………………………………………………………………………………………
b) Μπνξείηε κε ηελ ρξήζε ηεο πξνρώξα λα πξνρσξήζεηε ηελ ρειώλα κπξνζηά θαηά 40
pixels;….. …….. Με πνηα εληνιή; ………………………………………

Γεκηνπξγήζηε κηα λέα δηαδηθαζία κε όλνκα τετραγωνο πνπ ζα
ζρεδηάδεη έλα ηεηξάγσλν κε κήθνο πιεπξάο πνπ ζα θαζνξίδεηαη από ηελ ηηκή κηαο
κεηαβιεηήο.
γηα ηεηξαγσλν ………….
ζηθ
επαλάιαβε 4[ κπ …………
δε 90]
ηέινο
Γραστεριότετα 3ε:

Οη κεηαβιεηέο έρνπλ όλνκα πνπ εκείο δηαιέγνπκε
θαη θξνληίδνπκε λα πεξηγξάθεη ην πεξηερόκελό
ηνπο. Γηαιέμηε ην όλνκα πλεσρα γηα ηελ
κεηαβιεηή ζαο εδώ.

a) Με πνηα εληνιή ζα ζρεδηάζεηε ηεηξάγσλν πιεπξάο 100;
………………………………

b) Με πνηα εληνιή ζα ζρεδηάζεηε ηεηξάγσλν πιεπξάο 80;
………………………………..

Γεκηνπξγήζηε κηα λέα δηαδηθαζία κε όλνκα γραμμε πνπ ζα
ζρεδηάδεη κηα γξακκή κε κήθνο πνπ ζα θαζνξίδεηαη από ηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο (κεθνο).
Γραστεριότετα 4ε:

1

Πιεξνθνξηθή Γ’ Γπκλαζίνπ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ LOGO—ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

a) Φξεζηκνπνηώληαο ηελ δηαδηθαζία γξακκή ζρεδηάζηε έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν
βάζεο 120 θαη ύςνπο 60. Με πνηα ζεηξά από εληνιέο γίλεηαη απηό;

…………………………………………………………………………………………………….
Γεκηνπξγήζηε κηα λέα δηαδηθαζία κε όλνκα ριδα πνπ ζα εκθαλίδεη
ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ελόο αξηζκνύ. Υπόδεημε: Η ηεηξαγσληθή ξίδα π.ρ. ηνπ 2 εκθαλίδεηαη
κε ηελ Γείμε ηεηξαγσληθεξηδα 2.
Γραστεριότετα 5ε:

a) Πώο – κε ηε βνήζεηα ηεο ξίδα- ζα εκθαλίζεηε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 10;

…………………………………………………………………………………………………….
Γεκηνπξγήζηε κηα λέα δηαδηθαζία κε όλνκα κύβος πνπ ζα εκθαλίδεη
ηελ Τξίηε δύλακε ελόο αξηζκνύ. Υπόδεημε: Η δείμε δύλακε 2 3 εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα
ηεο 23
Γραστεριότετα 6ε:

Γηαβάζηε ζει. 192-194,
από ην βηβιίν!

a) Πώο – κε ηε βνήζεηα ηεο θύβνο- ζα εκθαλίζεηε ηελ 99

3

…………………………………………………………………………………………………….
Γξάςηε ηελ δηαδηθαζία Σιμωρια πνπ- κε ρξήζε ηεο δνκήο
επαλάιεςεο θαη κεηαβιεηή- ζα δείρλεη «Θα δηαβάζσ LOGO γηα ην επόκελν κάζεκα!!»
όζεο θνξέο δεηάκε θαηά ηελ θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Γραστεριότετα 7ε:

a) Πώο ζα εκθαλίζεηε 30 θνξέο ην κήλπκα Θα δηαβάζσ LOGO γηα ην επόκελν κάζεκα!!
………………………………………………………….
b) Πώο ζα εκθαλίζεηε 200 θνξέο ην κήλπκα Θα δηαβάζσ LOGO γηα ην επόκελν κάζεκα!!

………………………………………………………….
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ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΓΔΝ ΘΑ ΒΗΔΣΔ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ.
Γεκηνπξγήζηε κηα λέα δηαδηθαζία κε όλνκα ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ πνπ ζα
ζρεδηάδεη έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν κε πιεπξέο πνπ δίλνληαη από ηνλ ρξήζηε.
Υπόδεημε: Θα ρξεζηκνπνηήζεηε δύν κεηαβιεηέο, κία γηα ην ύςνο (ΥΧΟΣ) θαη κία γηα ηε
βάζε (ΒΑΣΗ).
Γραστεριότετα 8ε:

a) Πώο – κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθαζίαο ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ- ζα ζρεδηάζεηε νξζνγώλην

ύςνπο 100 θαη βάζεο 200;
…………………………………………………………………………………………………….
b) Πώο – κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθαζίαο ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ- ζα ζρεδηάζεηε νξζνγώλην
ύςνπο 150 θαη βάζεο 250;
…………………………………………………………………………………………………….
c) Μπνξείηε κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθαζίαο ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ λα ζρεδηάζεηε ηεηξάγσλν
πιεπξάο 150;
…………………………………………………………………………………………………….
Γραστεριότετα 9ε: Τξνπνπνηήζηε ηελ δηαδηθαζία ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ έηζη ώζηε λα
ππνινγίδεηαη ην εκβαδόλ ηνπ νξζνγσλίνπ θαη λα εκθαλίδεηαη ζην θέληξν εληνιώλ.
Υπόδεημε: Θα ρξεηαζηεί λα θάλεηε πξνζζήθε κηαο εληνιήο πνπ ζα εκθαλίδεη ην εκβαδόλ.
…………………………………………………………………………………………………….
Γραστεριότετα 10ε: Δηζάγεηε έλα πιαίζην θεηκέλνπ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζαο όπνπ

ζα εκθαλίδεηαη ην εκβαδόλ ηνπ νξζνγσλίνπ. Υπόδεημε: Θα ρξεηαζηεί λα αληηθαηαζηήζεηε
ηελ εληνιή ΓΔΙΞΔ ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 9 κε ηελ εληνιή ΤΥΠΨΣΔ.
…………………………………………………………………………………………………….
Γραστεριότετα 11ε: Δηζάγεηε έλα κεηαβνιέα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη δώζηε ηνπ

όλνκα π (αληηζηνηρεί ζην ύςνο) θαη έλαλ κεηαβνιέα θαη δώζηε ηνπ όλνκα β (αληηζηνηρεί
ζηελ βάζε). Δηζάγεηε έλα θνπκπί θαη δώζηε ηνπ νδεγία ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ Τ Β
Τη θάλεη ην θνπκπί;
a) Μεηαθηλήζηε ηελ ρειώλα θαη κεηαθηλήζηε ηελ έλδεημε ζηνλ κεηαβνιέα π. Παηήζηε
πάιη ην θνπκπί. Τη ζπκβαίλεη;
b) Μεηαθηλήζηε ηελ ρειώλα θαη κεηαθηλήζηε ηελ έλδεημε ζηνλ κεηαβνιέα β. Παηήζηε
πάιη ην θνπκπί. Τη ζπκβαίλεη;
c) Με ηελ βνήζεηα ηνπ κεηαβνιέα, ζρεδηάζηε έλα νξζνγώλην βάζεο 99 θαη ύςνπο 61.
Τξνπνπνηήζηε ηελ δηαδηθαζία νξζνγώλην ώζηε ζην πιαίζην
θεηκέλνπ λα εκθαλίδεηαη ην κήλπκα Τν εκβαδόλ ηνπ νξζνγσλίνπ είλαη…. θαη ζηε ζπλέρεηα
λα εκθαλίδεηαη ην εκβαδόλ, π.ρ γηα νξζνγώλην βάζεο 100 θαη ύςνπο 20 λα εκθαλίδεηαη ην
κήλπκα: Τν εκβαδόλ ηνπ νξζνγσλίνπ είλαη 2000. Υπόδεημε: Θα ρξεηαζηεί λα πξνζζέζεηε
ηελ εληνιή θξάζε.
Γραστεριότετα 12ε:
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Γραστεριότετα 13ε: Σπκπιεξώζηε ηε δηαδηθαζία κε όλνκα ΠΑΡΑΣΑΗ1 πνπ ζα

ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο 3ρ +1 γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ρ.
γηα παξάζηαζε1 :ρ
Γείμε …………………………………………………….
ηέινο
a) Με πνηα εληνιή ζα ππνινγηζηεί θαη εκθαληζηεί ε ηηκή ηεο παξάζηαζεο γηα ρ= 19,2;
…………………………………………………………………………………………………….
Γραστεριότετα 14ε: Γεκηνπξγήζηε ηε δηαδηθαζία κε όλνκα ΠΑΡΑΣΑΗ2 πνπ ζα
ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο ρ2+ 3ρ +1 γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ρ. Να
ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εληνιή Φξάζε γηα ηελ εκθάληζε ησλ κελπκάησλ ζαο.

a) Με πνηα εληνιή ζα ππνινγηζηεί θαη εκθαληζηεί ε ηηκή ηεο παξάζηαζεο γηα ρ= 2,1;
…………………………………………………………………………………………………….
Γραστεριότετα 15ε: Γεκηνπξγήζηε ηε δηαδηθαζία κε όλνκα ΚΤΚΛΟ πνπ ζα ππνινγίδεη
θαη εκθαλίδεη ην εκβαδόλ θαη ηελ πεξίκεηξν ελόο θύθινπ κε αθηίλα ξ. Υπόδεημε: Τν
εκβαδόλ ελόο θύθινπ δίλεηαη από ηελ ζρέζε: πξ2 θαη ε πεξίκεηξνο από ηελ ζρέζε 2πξ
όπνπ π =3,14 θαη ξ ε αθηίλα ηνπ θύθινπ.
 Να ρξεζηκνπνηήζεηε δύν αθόκα κεηαβιεηέο ηελ ΔΜΒΑΓΟ
θαη ηελ ΠΔΡΙΜΔΣΡΟ
ζηηο νπνίεο ζα δώζεηε ηηκή κε ηελ εληνιή ΚΑΝΔ .
 Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εληνιή Φξάζε γηα ηελ εκθάληζε ησλ κελπκάησλ ζαο.
Γραστεριότετα 16ε: Γξάςηε δίπια ζε θάζε εληνιή, ηελ αληίζηνηρε εληνιή ζε LOGO

i.

ζα δίλεη ζηελ κεηαβιεηή α ηελ ηηκή 1

i.

ii.

ζα εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο α

ii.

iii.

ζα απμάλεη ηελ κεηαβιεηή α θαηά 1

iii.

iv.

ζα εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο α

iv.

v.

ζα απμάλεη ηελ κεηαβιεηή α θαηά 1

v.

vi.

ζα εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο α

vi.

vii.

ζα απμάλεη ηελ κεηαβιεηή α θαηά 1

vii.

viii.

ζα εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο α

viii.

Αληηθαηαζηήζηε ηηο εληνιέο iii-viii κε ηελ θαηάιιειε επαλάιαβε………………………
a) Πώο ζα εκθαλίδαηε ηνπο αθεξαίνπο αξηζκνύο από 1 έσο 100;

…………………………………………………………………………………………………….
b) Πώο ζα εκθαλίδαηε ηνπο αθεξαίνπο αξηζκνύο από 2 έσο 100;
…………………………………………………………………………………………………….
c) Πώο ζα εκθαλίδαηε ηνπο αθεξαίνπο αξηζκνύο από -10 έσο 10;
……………………………………………………………………………………………………
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