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Ασκήσεις 

1. Φτιάξτε την κατάλληλη διαδικασία, έτσι ώστε η χελώνα να σχεδιάσει ένα τετράγωνο με 

πλευρά 100 βημάτων. 

2. Φτιάξτε την κατάλληλη διαδικασία, έτσι ώστε η χελώνα να σχεδιάσει ένα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο με πλευρές 50 και 100 βημάτων. 

3. Φτιάξτε την κατάλληλη διαδικασία, έτσι ώστε η χελώνα να σχεδιάσει ένα ισόπλευρο 

τρίγωνο με πλευρά 70 βημάτων. 

4. Φτιάξτε την κατάλληλη διαδικασία, έτσι ώστε ή χελώνα να σχεδιάσει ένα κανονικό 6-γωνο 

με πλευρά 85 βημάτων. 

5. Φτιάξτε την κατάλληλη διαδικασία, έτσι ώστε ή χελώνα να σχεδιάσει ένα κανονικό 8-γωνο 

με πλευρά 60 βημάτων. 

6. Φτιάξτε την κατάλληλη διαδικασία, έτσι ώστε ή χελώνα να σχεδιάσει ένα κανονικό 12-

γωνο με πλευρά 90 βημάτων. 

7. Φτιάξτε την κατάλληλη παραμετρική διαδικασία (μία παράμετρος), έτσι ώστε η χελώνα να 

σχεδιάσει ένα κανονικό 5-γωνο με πλευρά ίση με την τιμή της παραμέτρου. 

8. Φτιάξτε την κατάλληλη παραμετρική διαδικασία (μία παράμετρος), έτσι ώστε η χελώνα να 

σχεδιάσει ένα οποιοδήποτε κανονικό πολύγωνο, με πλήθος γωνιών όσο η τιμή της 

παραμέτρου και με πλευρά 60 βημάτων. 

9. Φτιάξτε την κατάλληλη παραμετρική διαδικασία (δύο παράμετροι), έτσι ώστε η χελώνα να 

σχεδιάσει ένα οποιοδήποτε κανονικό πολύγωνο, με οποιοδήποτε μήκος πλευράς. 

10. Φτιάξτε την κατάλληλη διαδικασία, η οποία θα κατευθύνει τη χελώνα να σχεδιάσει ένα 

κανονικό πολύγωνο αφού πρώτα ζητήσει από το χρήστη να δώσει το πλήθος των γωνιών 

και το μήκος της πλευράς. Να γίνει έλεγχος εγκυρότητας για τις τιμές εισόδου.  
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Λύσεις 

1. για  τετράγωνο 

στκ 

επανάλαβε  4  [μπ  100  δε  90] 

τέλος 

 

κλήση της διαδικασίας: τετράγωνο 

 

2. για  ορθογώνιο 

στκ 

επανάλαβε  2  [μπ  50  δε  90  μπ  100  δε  90] 

τέλος 

 

κλήση της διαδικασίας: ορθογώνιο 

 

3. για  τρίγωνο 

στκ 

επανάλαβε  3  [μπ  70  δε  360  /  3] 

τέλος 

 

κλήση της διαδικασίας: τρίγωνο 

 

4. για  εξάγωνο 

στκ 

επανάλαβε  6  [μπ  85  δε  360  /  6] 

τέλος 

 

κλήση της διαδικασίας: εξάγωνο 

 

5. για  οκτάγωνο 

στκ 

επανάλαβε  8  [μπ 60  δε  360  /  8] 

τέλος 
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κλήση της διαδικασίας: οκτάγωνο 

 

6. για  δωδεκάγωνο 

στκ 

επανάλαβε  12  [μπ  90  δε  360  /  12] 

τέλος 

 

κλήση της διαδικασίας: δωδεκάγωνο 

 

7. για  πεντάγωνο  :βήμα 

στκ 

επανάλαβε  5  [μπ  :βήμα  δε  360  /  5] 

τέλος 

 

κλήση της διαδικασίας: (π.χ. με βήμα 100) πεντάγωνο  100 

 

8. για  πολύγωνο1  :Ν 

στκ 

επανάλαβε  :Ν  [μπ  60  δε  360  /  :Ν] 

τέλος 

 

κλήση της διαδικασίας: (π.χ. τετράγωνο) πολύγωνο1  4 

 

9. για  πολύγωνο2  :βήμα  :Ν 

στκ 

επανάλαβε  :Ν  [μπ  :βήμα  δε  360  /  :Ν] 

τέλος 

 

κλήση της διαδικασίας: (π.χ. 10-γωνο με πλευρά 60 βημάτων) πολύγωνο2  10  60 

 

10. για  πολύγωνο3   

ερώτηση  [Δώσε το πλήθος των γωνιών για το πολύγωνο:] 

συνεχώς  [ανδιαφορετικά  απάντηση  <  3  [ανακοίνωση  [Λάθος πλήθος γωνιών! Πάνω 

από 3!]  ερώτηση  [Δώσε πάλι το πλήθος των γωνιών:]][ΣταμάτησέΜε]] 
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κάνε  "Ν  απάντηση 

ερώτηση  [Δώσε το μήκος της πλευράς για το πολύγωνο:] 

συνεχώς  [ανδιαφορετικά  ή απάντηση  <  0  απάντηση  =  0  [ανακοίνωση  [Λάθος 

μήκος!]  ερώτηση  [Δώσε πάλι το μήκος της πλευράς:]][ΣταμάτησέΜε]] 

κάνε  "βήμα  απάντηση  

στκ 

επανάλαβε  :Ν  [μπ  :βήμα  δε  360  /  :Ν] 

τέλος  

 

κλήση της διαδικασίας: πολύγωνο3 


