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Άσκηση 

1ος τρόπος 

Βοηθήστε τη χελώνα να φτιάξει το ακόλουθο σχήμα (σπίτι): 

 

Θεωρήστε ότι η κάθε πλευρά είναι 100 βήματα. 

 

Λύση 

Πρώτα απ’ όλα, θα βοηθήσουμε τη χελώνα να σχεδιάσει το τετράγωνο για το παραπάνω σχήμα. 

Πληκτρολογούμε τις παρακάτω εντολές: 

στκ 

επανάλαβε  4  [μπροστά  100  δεξιά  90] 

 

Εκτελώντας τις εντολές αυτές, η χελώνα θα σχεδιάσει το παρακάτω σχήμα: 

 

 

Πρέπει όμως στη συνέχεια να φέρουμε τη χελώνα στην πάνω αριστερή γωνία του τετραγώνου. 

Γράφουμε τις ακόλουθες εντολές: 

μπ  100 

 

και η χελώνα πηγαίνει στο σημείο που δείχνει η επόμενη εικόνα: 
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Τώρα, πρέπει να κατευθύνουμε τη χελώνα να σχεδιάσει το τρίγωνο που βρίσκεται στην κορυφή 

του τετραγώνου. Πρόκειται για ένα ισόπλευρο τρίγωνο, όπου όλες οι πλευρές είναι ίσες και όλες 

οι γωνίες είναι ίσες (60 μοίρες η καθεμία). Η χελώνα κοιτάζει προς τα πάνω. Άρα, πρέπει να 

στρίψει 30 μοίρες δεξιά για να αφήσει 60 μοίρες για τη γωνία (90 – 30 = 60). Επομένως: 

δε  30 

 

και η χελώνα βρίσκεται στο σημείο που δείχνει η ακόλουθη εικόνα: 

 

 

Είναι πλέον έτοιμη να σχεδιάσει το τρίγωνο. Γνωρίζουμε ότι για κάθε κανονικό πολύγωνο, η 

χελώνα στρίβει κατά (360  /  πλήθος_γωνιών) μοίρες. Αφού επιθυμούμε να σχεδιάσει τρίγωνο, 

πληκτρολογούμε την επόμενη εντολή: 

επανάλαβε  3  [μπ  100  δε  360  /  3] 

ή 

επανάλαβε  3  [μπ  100  δε  120] 

 

και έχουμε τελικά το ακόλουθο σχήμα: 
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2ος τρόπος 

Μπορούμε να βοηθήσουμε τη χελώνα να σχεδιάσει ένα σπίτι και με τη χρήση διαδικασιών. 

Πρώτα θα φτιάξουμε τη διαδικασία για το τετράγωνο: 

για  τετράγωνο 

στκ 

επανάλαβε  4  [μπ  100  δε  90] 

τέλος 

 

για το τρίγωνο, η διαδικασία θα είναι ως εξής: 

για  τρίγωνο 

στκ 

επανάλαβε  3  [μπ  100  δε  120] 

τέλος 

 

Μπορούμε να φτιάξουμε τώρα μια διαδικασία, η οποία να περιλαμβάνει τις άλλες δύο. Τη 

διαδικασία αυτή θα την ονομάσουμε σπίτι. Αυτή η διαδικασία θα οριστεί ως ακολούθως: 

για  σπίτι 

τετράγωνο (για να σχηματιστεί το τετράγωνο) 

μπ  100 (για να έρθει στην πάνω αριστερή γωνία) 

δε  30 (για να πάρει θέση να σχηματίσει το τρίγωνο) 

τρίγωνο (για να σχηματίσει το τρίγωνο) 

τέλος 

 

Επομένως, για να σχηματίσει η χελώνα ένα σπίτι μπορούμε απλά να καλέσουμε τη διαδικασία 

σπίτι. 


