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 Γυμνάσιο Καλαμαριάς Ενότητα 1  

Μάθημα : Πληροφορική Κεφάλαιο 2  
Καθηγήτρια : Δ. Γκανίδου Ο προγραμματισμός στην πράξη 

Παιχνίδι Λαβύρινθος 

 

Ονοματεπώνυμο : Τάξη-τμήμα : Γ 

 

Για να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο στην επιφάνεια εργασίας επιλέγουμε : 
Το εργαλείο σχεδίασης Το πλάτος πινελιάς Το χρώμα πινελιάς  

 

 
 

 

 

1. Ζωγραφίστε το λαβύρινθο με τα εργαλεία ζωγραφικής. 
 

2.  Δημιουργήστε τρία κουμπιά. Στις οδηγίες πληκτρολογήστε 

 Α (για να στρίβει αριστερά η χελώνα),  
 Δ (για να στρίβει δεξιά η χελώνα), 
 εναρξη (για να επιστρέφει στην αφετηρία και να αρχίζει 

να προχωρά η χελώνα). 
 

3. Πληκτρολογήστε τις παρακάτω διαδικασίες 

για Α 
  αριστερά 90  
τελος  
 

για Δ 
  δεξια 90 
Τελος  
 

για αφετηρία 
  θεσεθεση [-333 -120] 
  θεσεκατευθυνση 0 
Τελος  
 

για εναρξη  
   αφετηρία 
   μπ 6 
τελος  

 

 
Δημιουργήστε μια χελώνα. Δοκιμάστε τα πλήκτρα σας. Ξεκινήστε το παιχνίδι. Τι παρατηρείτε; 
Τι αλλαγή χρειάζεται έτσι ώστε να προχωράει συνέχεια η χελώνα; 
 

Με την εντολή συνεχώς μια ομάδα εντολών εκτελείται συνέχεια. Η ομάδα εντολών κλείνεται μέσα σε 
αγκύλες [ ]. 
Πχ      συνεχώς [μπ 5 δε 90] 

 
4. Αλλάξτε τη διαδικασία έναρξη  

για εναρξη  
   αφετηρία 
   συνεχως [μπ 6] 
τελος  

Δοκιμάστε και πάλι το παιχνίδι. Τι παρατηρείτε; 
 

Με την εντολή περίμενε η χελώνα σταματάει να κινείται για όσα δευτερόλεπτα δηλώσουμε. 
Πχ   περίμενε 5 
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5. Αλλάξτε πάλι τη διαδικασία έναρξη  
για εναρξη  
   αφετηρία 
   συνεχως [μπ 6 περίμενε 1] 
τελος  

 

Στη logo κάθε χελώνα έχει ένα διαφορετικό όνομα Μπορούμε να το δούμε κάνοντας δεξί κλικ πάνω 
στη χελώνα και επιλέγοντας επεξεργασία. 

 
6. Για να σταματάει η χελώνα όταν ακουμπήσει στο κόκκινο χρώμα των τοιχωμάτων του λαβύρινθου 

πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες :  

 Κάντε δεξί κλικ στο κόκκινο χρώμα 

 Επιλέξτε «επεξεργασία κόκκινο» 

 Στο πεδίο χελώνα δίνουμε το όνομα της χελώνας, το κόμμα (,) και μια εντολή ή το όνομα 
διαδικασίας. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω 

Χ1 , τοιχος 

  
 Και δημιουργήστε τη διαδικασία τοίχος 

για τοιχος  
      ανακοίνωση [Πρόσεχε !!!! χτύπησες τοίχο]  
τελος  

 
7. Αντίστοιχα, στον τερματισμό : 

 
Και δημιουργήστε τη διαδικασία νικη 

για νικη  
      ανακοίνωση [Μπράβο !!!! νίκησες]  
τελος  

 
8. Δημιουργήστε ένα μεταβολέα με όνομα ταχύτητα και τιμές 1 – 10.  

Τροποποιείστε τη διαδικασία έναρξη έτσι ώστε η χελώνα να προχωρά όσα βήματα δείχνει ο 
μεταβολέας ταχύτητα. 


