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1η Δραστηριότητα 

Να φτιάξετε ένα πρόγραμμα στη Logo το οποίο θα ζητά από τον χρήστη να εισάγει τους 

βαθμούς 10 μαθημάτων για ένα μαθητή, ελέγχοντας κάθε φορά αν ο βαθμός είναι από 0 έως 

20. Τέλος, να υπολογίζει και να εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή με τη μορφή 

ανακοίνωσης το μέσο όρο βαθμολογίας του μαθητή. 

 

Λύση 

Γνωρίζουμε ότι ο μέσος όρος κάποιων ποσοτήτων υπολογίζεται από το πηλίκο του αθροίσματος 

των ποσοτήτων δια το πλήθος τους. Άρα, για το μέσο όρο των βαθμών 10 μαθημάτων, θα 

πρέπει να υπολογίσουμε πρώτα το άθροισμά τους και ύστερα να διαιρέσουμε με το 10. Θα 

χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμα μία μεταβλητή με το όνομα άθροισμα, η οποία θα 

αρχικοποιηθεί με την τιμή 0. 

κάνε  "άθροισμα  0 

 

Το άθροισμα παίρνει αρχικά την τιμή 0 γιατί δεν έχει εισαχθεί ακόμα κανένας βαθμός έτσι ώστε 

να αρχίσει η άθροιση.  

Ύστερα, θα αρχίσει η εισαγωγή των 10 βαθμών. Αφού γνωρίζουμε ότι θα γίνουν 10 εισαγωγές, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή επανάληψης επανάλαβε. Παράλληλα, θα γίνεται 

και ο έλεγχος για την εγκυρότητα του βαθμού (0 έως 20). Δε θα εξαντλήσουμε όλες τις 

περιπτώσεις αποτυχημένης εισαγωγής δεδομένων, όπως το κενό ή γράμμα(τα) αντί για αριθμό. 

Πληκτρολογούμε λοιπόν στη συνέχεια τις ακόλουθες εντολές (πληκτρολογήστε τες όλες σε μια 

σειρά): 

επανάλαβε  10  [ερώτηση  [Δώσε το βαθμό του μαθήματος:]  αν  ή  απάντηση  <  0  

απάντηση  >  20  [επιμονή]  κάνε  "άθροισμα  :άθροισμα  +  απάντηση] 

 

Η επιμονή είναι η ακόλουθη διαδικασία που βοηθάει στον έλεγχο εγκυρότητας: 

για  επιμονή 

ανακοίνωση  [Λάθος εισαγωγή βαθμού!] 

ερώτηση  [Δώσε βαθμό από 0 έως 20:] 

ανδιαφορετικά  ή  απάντηση  <  0  απάντηση  >  20  [επιμονή] [στοπ] 

τέλος 
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Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος και η τιμή εισάγεται σε μία μεταβλητή με το όνομα 

μέσος_όρος: 

κάνε  "μέσος_όρος  :άθροισμα  /  10 

 

και τον εμφανίζουμε στην οθόνη με τη μορφή ανακοίνωσης: 

ανακοίνωση  (φράση[Ο μέσος όρος βαθμολογίας του μαθητή είναι ]  :μέσος_όρος) 

 


