
ΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19,20 ΗΜ/ΝΙΑ 4-11-07

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΑΞΗ Γ΄ Γενικού Λυκείου (τεχνολογική κατεύθυνση)

ΚΕΦ. 2ο-7ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (μεταβλητές, ονοματολογία, είδη, 

τελεστές, αριθμ.εκφράσεις, εντολή εκχώρησης, εντολές εισόδου-εξόδου, δομή ακολουθίας, 

πίνακας τιμών) (2.4.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 διδακτικές ώρες

Επιμορφώτρια: Καράκιζα Τσαμπίκα

1. Διδακτικός σκοπός

Η απόκτηση βασικών γνώσεων προγραμματισμού και η επίλυση απλών προβλημάτων, μέσω 

της κατασκευής ακολουθιακού αλγορίθμου, με διαφόρων τύπων δεδομένα.  

2. Ειδικοί διδακτικοί σκοποί του μαθήματος

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος , θα πρέπει να είναι σε θέση :

 Να διακρίνουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός αλγορίθμου.

 Να μπορούν να αναγνωρίζουν τις μεταβλητές μέσα σε έναν αλγόριθμο.

 Να ονοματοδοτούν σωστά τις μεταβλητές.

 Να αναγνωρίζουν τα είδη των μεταβλητών και να τις χρησιμοποιούν σωστά.

 Να αναγνωρίζουν τις εντολές εισόδου και εξόδου.

 Να συντάσσουν σωστά τις εντολές εισόδου και εξόδου.

 Να αναγνωρίζουν την εντολή εκχώρησης τιμής.

 Να περιγράφουν τη λειτουργία της και να την διαχωρίζουν από την ισότητα.

 Να κατασκευάζουν πίνακες τιμών για την παρακολούθηση των τιμών των  μεταβλητών  

ενός αλγορίθμου.

 Να κατασκευάζουν απλούς ακολουθιακούς αλγορίθμους σε ψευδογλώσσα.

3.Εκπαιδευτικές τεχνικές

Για κάθε στάδιο (βλ. δομή μαθήματος) θα χρησιμοποιηθεί παρουσίαση-εισήγηση, ερωτήσεις-

απαντήσεις, συζήτηση, πρακτική άσκηση, καθώς και μελέτη περίπτωσης (στο τελευταίο στάδιο 

του μαθήματος). 
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4.Μέσα διδασκαλίας

Πίνακας, Ηλεκτρονικός υπολογιστής

5. Δομή μαθήματος

5.1. Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις

Η έννοια της μεταβλητής στα μαθηματικά, τα δεδομένα και τα ζητούμενα σε ένα πρόβλημα και η 

χρήση μεταβλητών. Παραδείγματα.

5.2. Κατηγορίες μεταβλητών με έμφαση στις αριθμητικές και στις αλφαριθμητικές, 

παραδείγματα. Αναφορά στους τύπους δεδομένων.

5.3. Η ονοματολογία των μεταβλητών, κανόνες, παραδείγματα.

5.4. Αριθμητικές πράξεις, αριθμητικοί τελεστές, αριθμητικές εκφράσεις. Προτεραιότητα πράξεων. 

Παραδείγματα μετατροπής αριθμητικών εκφράσεων από την μαθηματική γλώσσα στην 

ψευδογλώσσα.

5.5. Η εντολή εκχώρησης, συμβολισμός και λειτουργία, η διάκριση μεταξύ εκχώρησης και 

ισότητας, παραδείγματα.

5.6. Οι εντολές εισόδου-εξόδου, έμφαση στην εντολή Διάβασε, η διαφορά από την εντολή 

εκχώρησης, παραδείγματα.

5.7. Η λογική της ακολουθιακής δομής, απλά παραδείγματα, παρακολούθηση της εξέλιξης των 

τιμών των μεταβλητών μέσω του πίνακα τιμών.

6. Δραστηριότητες

1.Ασκήσεις ΔΤ2, ΔΤ1, ΔΤ3 σελ.66, κεφ.7, από το τετράδιο μαθητή.

7. Τεστ για αξιολόγηση

1. Παράρτημα 1

2. Τεστ αξιολόγησης σελ.68, κεφ.7, από το τετράδιο μαθητή

8. Ανάθεση εργασιών για το σπίτι

1. Ασκήσεις ΔΤ1, ΔΤ2, σελ.22, κεφ.2  και ΔΣ1, ΔΣ3 σελ.67, κεφ.7, από το τετράδιο μαθητή

2. Παράρτημα 2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Α) Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις:

1) Στην εντολή εκχώρησης, αριστερά από το βέλος μπορεί να υπάρχει μόνο.…………

2) Όταν είναι απαραίτητο να εισαχθούν δεδομένα από μια μονάδα εισόδου, τότε χρησιμοποιείται 

η εντολή ………………………..

3) Όταν είναι απαραίτητο να εκτυπωθούν τα αποτελέσματα σε μια μονάδα εξόδου, τότε 

χρησιμοποιείται η εντολή …………………..

4) ……………………….. ονομάζονται εκείνα τα μεγέθη των οποίων η τιμή μεταβάλλεται κατά

την εκτέλεση του αλγορίθμου.

5) Μεταξύ των τελεστών προηγούνται πάντοτε οι …………………….., ενώ τελευταίοι είναι οι 

………………………

6) Στην εντολή εκχώρησης, οι μεταβλητές δεξιά από το βέλος πρέπει οπωσδήποτε να 

έχουν.…………

Β) Χαρακτηρίστε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) τις παρακάτω εντολές, με σύντομη δικαιολόγηση 

μόνο των λανθασμένων.

1) β  β+β

2) a123  “b” + 2*ψ

3) Διάβασε a, “a”

4) ακ  αμ + αν

5) ακ  “αμ” + “αν”

6) γιώργος  23.6 ^ 5

7) 2*α  α + α

Γ) Υποθέτοντας ότι α=7 και β=10, κατασκευάστε πίνακα τιμών για το παρακάτω τμήμα  

αλγορίθμου.

Διάβασε α, β

κ  (α + β) div 2

Εκτύπωσε κ

α  (α – β) ^ 2

β  β + 2

κ  ( α mod β) * κ

Εκτύπωσε α, β, κ
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Δ) Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τους 4 βαθμούς ενός μαθητή στα 4 μαθήματα 

κατεύθυνσης και θα υπολογίζει και θα τυπώνει τον μέσο όρο τους. 



5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Α) Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου( τι τιμές θα πάρουν οι 

μεταβλητές Α , Β , Γ , Δ , Υ , χ).

χ  2

Α 5 * χ

Β 2 * χ + 8

Γ (Α + Β) mod 2 + 3div7

Δ 5 * Γ – 4mod6

Y 2 * x  + A / 2

Εμφάνισε  Α , Β , Γ , Δ  , χ, Υ

Β) Τι σημαίνει η εντολή  II + 1

α) Το Ι ισούται με Ι+1

β) Τοποθέτησε στο Ι την τιμή 1

γ) Αύξησε την τιμή του Ι κατά ένα

Τι σημαίνει η εντολή Εμφάνισε Α*Β

α) Εμφάνισε στην οθόνη το Α*Β

β) Εμφάνισε τις μεταβλητές Α και Β

γ) Εμφάνισε το γινόμενο της μεταβλητής Α επί την μεταβλητή Β

Γ) Να κατασκευασθεί αλγόριθμος υπολογισμού των εμβαδών : α)Ορθογωνίου, β)Τριγώνου και 

γ)Τραπεζίου. Τα αποτελέσματα θα εκτυπώνονται.

Δ) Να κατασκευασθεί αλγόριθμος υπολογισμού της παράστασης : f(χ) = (2x + 3)2. Η τιμή του χ 

θα δίνεται από το πληκτρολόγιο και το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται στην οθόνη.

Ε)  Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την τιμή ενός προϊόντος και τον συντελεστή ΦΠΑ και 

θα υπολογίζει και θα τυπώνει: α)την τελική τιμή του προϊόντος και β)στην περίπτωση που 

γίνεται έκπτωση 10% θα υπολογίζει την νέα τελική τιμή του προϊόντος.



ΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19,20



ΗΜ/ΝΙΑ 4-11-07

 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΤΑΞΗ
 Γ΄ Γενικού Λυκείου (τεχνολογική κατεύθυνση) 

ΚΕΦ. 2ο-7ο:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (μεταβλητές, ονοματολογία, είδη, τελεστές, αριθμ.εκφράσεις, εντολή εκχώρησης, εντολές εισόδου-εξόδου, δομή ακολουθίας, πίνακας τιμών)
 (2.4.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8) 


ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
2 διδακτικές ώρες


Επιμορφώτρια:
Καράκιζα Τσαμπίκα

1. Διδακτικός σκοπός 


Η απόκτηση βασικών γνώσεων προγραμματισμού και η επίλυση απλών προβλημάτων, μέσω της κατασκευής ακολουθιακού αλγορίθμου, με διαφόρων τύπων δεδομένα.  

2. Ειδικοί διδακτικοί σκοποί του μαθήματος


Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος , θα πρέπει να είναι σε θέση :


· Να διακρίνουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός αλγορίθμου.


· Να μπορούν να αναγνωρίζουν τις μεταβλητές μέσα σε έναν αλγόριθμο.


· Να ονοματοδοτούν σωστά τις μεταβλητές.


· Να αναγνωρίζουν τα είδη των μεταβλητών και να τις χρησιμοποιούν σωστά.


· Να αναγνωρίζουν τις εντολές εισόδου και εξόδου.


· Να συντάσσουν σωστά τις εντολές εισόδου και εξόδου.


·  Να αναγνωρίζουν την εντολή εκχώρησης τιμής.


· Να περιγράφουν τη λειτουργία της και να την διαχωρίζουν από την ισότητα.


· Να κατασκευάζουν πίνακες τιμών για την παρακολούθηση των τιμών των  μεταβλητών  ενός αλγορίθμου.


· Να κατασκευάζουν απλούς ακολουθιακούς αλγορίθμους σε ψευδογλώσσα.


3.Εκπαιδευτικές τεχνικές

Για κάθε στάδιο (βλ. δομή μαθήματος) θα χρησιμοποιηθεί παρουσίαση-εισήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, πρακτική άσκηση,  καθώς και μελέτη περίπτωσης (στο τελευταίο στάδιο του μαθήματος). 


4.Μέσα διδασκαλίας


Πίνακας, Ηλεκτρονικός υπολογιστής


5. Δομή μαθήματος


5.1. Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις

Η έννοια της μεταβλητής στα μαθηματικά, τα δεδομένα και τα ζητούμενα σε ένα πρόβλημα και η χρήση μεταβλητών. Παραδείγματα.

5.2. Κατηγορίες μεταβλητών με έμφαση στις αριθμητικές και στις αλφαριθμητικές, παραδείγματα. Αναφορά στους τύπους δεδομένων.

5.3. Η ονοματολογία των μεταβλητών, κανόνες, παραδείγματα.

5.4. Αριθμητικές πράξεις, αριθμητικοί τελεστές, αριθμητικές εκφράσεις. Προτεραιότητα πράξεων. Παραδείγματα μετατροπής αριθμητικών εκφράσεων από την μαθηματική γλώσσα στην ψευδογλώσσα. 


5.5. Η εντολή εκχώρησης, συμβολισμός και λειτουργία, η διάκριση μεταξύ εκχώρησης και ισότητας, παραδείγματα. 


5.6. Οι εντολές εισόδου-εξόδου, έμφαση στην εντολή Διάβασε, η διαφορά από την εντολή εκχώρησης, παραδείγματα.


5.7. Η λογική της ακολουθιακής δομής, απλά παραδείγματα, παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών των μεταβλητών μέσω του πίνακα τιμών.


6. Δραστηριότητες

1.Ασκήσεις ΔΤ2, ΔΤ1, ΔΤ3 σελ.66, κεφ.7, από το τετράδιο μαθητή. 

7. Τεστ για αξιολόγηση


1. Παράρτημα 1 


2. Τεστ αξιολόγησης σελ.68, κεφ.7, από το τετράδιο μαθητή

8. Ανάθεση εργασιών για το σπίτι


1. Ασκήσεις ΔΤ1, ΔΤ2, σελ.22, κεφ.2  και ΔΣ1, ΔΣ3 σελ.67, κεφ.7, από το τετράδιο μαθητή


2. Παράρτημα 2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1


Α) Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις: 


1) Στην εντολή εκχώρησης, αριστερά από το βέλος μπορεί να υπάρχει μόνο.…………


2) Όταν είναι απαραίτητο να εισαχθούν δεδομένα από μια μονάδα εισόδου, τότε χρησιμοποιείται η εντολή ………………………..


3) Όταν είναι απαραίτητο να εκτυπωθούν τα αποτελέσματα σε μια μονάδα εξόδου, τότε χρησιμοποιείται η εντολή …………………..


4) ……………………….. ονομάζονται εκείνα τα μεγέθη των οποίων η τιμή μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου.


5) Μεταξύ των τελεστών προηγούνται πάντοτε οι …………………….., ενώ τελευταίοι είναι οι ………………………


6) Στην εντολή εκχώρησης, οι μεταβλητές δεξιά από το βέλος πρέπει οπωσδήποτε να έχουν.…………


Β) Χαρακτηρίστε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) τις παρακάτω εντολές, με σύντομη δικαιολόγηση μόνο των λανθασμένων.






1) β ( β+β

2) a123 ( “b” + 2*ψ

3) Διάβασε a, “a”


4) ακ ( αμ + αν


5) ακ ( “αμ” + “αν”


6) γιώργος ( 23.6 ^ 5


7) 2*α ( α + α


Γ) Υποθέτοντας ότι α=7 και β=10, κατασκευάστε πίνακα τιμών για το παρακάτω τμήμα  αλγορίθμου.


Διάβασε α, β


κ ( (α + β) div 2


Εκτύπωσε κ


α ( (α – β) ^ 2



β ( β + 2


κ ( ( α mod β) * κ


Εκτύπωσε α, β, κ

Δ)  Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τους 4 βαθμούς ενός μαθητή στα 4 μαθήματα κατεύθυνσης και θα υπολογίζει και θα τυπώνει τον μέσο όρο τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Α)
Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου( τι τιμές θα πάρουν οι μεταβλητές Α , Β , Γ , Δ , Υ , χ).



χ ( 2



Α (5 * χ



Β (2 * χ + 8



Γ ( (Α + Β) mod 2 + 3div7


Δ ( 5 * Γ – 4mod6


Y ( 2 * x  + A / 2



Εμφάνισε  Α , Β , Γ , Δ  , χ, Υ


Β) 
Τι σημαίνει η εντολή  I(I + 1



α) Το Ι ισούται με Ι+1




β) Τοποθέτησε στο Ι την τιμή 1




γ) Αύξησε την τιμή του Ι κατά ένα



Τι σημαίνει η εντολή Εμφάνισε Α*Β




α) Εμφάνισε στην οθόνη το Α*Β




β) Εμφάνισε τις μεταβλητές Α και Β



γ) Εμφάνισε το γινόμενο της μεταβλητής Α επί την μεταβλητή Β

Γ) Να κατασκευασθεί αλγόριθμος υπολογισμού των εμβαδών : α)Ορθογωνίου, β)Τριγώνου και γ)Τραπεζίου. Τα αποτελέσματα θα εκτυπώνονται.


Δ) Να κατασκευασθεί αλγόριθμος υπολογισμού της παράστασης : f(χ) = (2x + 3)2. Η τιμή του χ θα δίνεται από το πληκτρολόγιο και το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται στην οθόνη.


Ε)  Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την τιμή ενός προϊόντος και τον συντελεστή ΦΠΑ και θα υπολογίζει και θα τυπώνει: α)την τελική τιμή του προϊόντος και β)στην περίπτωση που γίνεται έκπτωση 10% θα υπολογίζει την νέα τελική τιμή του προϊόντος.
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