
 

  

  

AAPPPP  1188  

GGEEOOGGRRAAPPHHYY  

QQUUIIZZ  

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΧΧ..  ΖΖΙΙΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  
ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  

 



http://www.zioulas.gr Ε. Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής)  2  

 

 

Η εφαρμογή “Geography Quiz” δημιουργεί ένα γεωγραφικό quiz πολλαπλών επιλογών στην οθόνη. Κάθε 

ερώτηση του quiz προβάλλεται σε ξεχωριστή οθόνη της εφαρμογής. Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 4 

επιλογές απαντήσεων υπό μορφή κουμπιών και μια συνοδευτική φωτογραφία σχετική με την ερώτηση. 

Σε κάθε απάντηση του χρήστη, το σύστημα αποκρίνεται με ένα μήνυμα “Correct” ή “Wrong”. Στο τέλος ο 

χρήστης μπορεί αν θέλει να επαναλάβει το quiz ή να κάνει έξοδο από την εφαρμογή (Exit). 

 

          
 

 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στον υπολογιστή μας τις απαραίτητες εικόνες: το εικονίδιο της εφαρμογή (logo.png), 

την αρχική εικόνα του quiz (quiz.jpg), και τις εικόνες των ερωτήσεων (germany.jpg και greece.jpg). 

Επίσης ανεβάζουμε δύο αρχεία ήχου: τον ήχο που ακούγεται όταν ο χρήστης απαντάει σωστά 

(Chime.mp3) και τον ήχο που ακούγεται όταν απαντάει λάθος (BikeHorn.mp3). 

      

 
 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen1 

Στην εφαρμογή αυτή θα δημιουργήσουμε 4 οθόνες με ονόματα Screen1, Screen2, Screen3 και 

Screen4.  

Η οθόνη Screen1 είναι η εισαγωγική οθόνη που περιέχει ένα Label1 το οποίο προβάλει το 

μήνυμα “Welcome to”, ένα Label2 που προβάλει ακριβώς από κάτω το μήνυμα «GEOGRAPHY 

QUIZ”, μια εικόνα Image1 που προβάλει το εικονίδιο - σήμα της εφαρμογής καθώς και ένα 

κουμπί Button1 με όνομα “Start Quiz” που θα ξεκινάει την πρώτη ερώτηση του quiz. 

 

Component Νέο όνομα Properties 

Screen1 Screen1 
AlignHorizontal: Center 
Icon: logo.png 
Title: "Geography Quiz" 

Label1 Label1 

FontBold: Check 
FontSize: 28 
Width: Fill parent 
Text: "Welcome to" 
TextAlignment: Center 

Label2 Label2 

FontBold: Check 
FontSize: 28 
Width: Fill parent 
Text: "GEOGRAPHY QUIZ" 
TextAlignment: Center 

Image1 LogoImage 
Image: quiz.jpg 
Height: Fill parent 
Width: Fill parent 

Button1 StartQuizButton 

BackgroundColor: Orange 
FontBold: Check 
FontSize: 24 
Height: 50 
Width: 200 
Text: "Start Quiz" 
TextAlignment: Center 
TextColor: Blue 
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Επεξεργασία Screen2 

Η οθόνη Screen2 θα εμφανίζει τα στοιχεία της πρώτης ερώτησης (σε αυτό το quiz υπάρχουν μόνο 

2 ερωτήσεις). Τα στοιχεία της οθόνης αυτής είναι μία ετικέτα Label1 που προβάλει το κείμενο της 

ερώτησης, μια διάταξη πίνακα TableArrangment1 μέσα στην οποία θα εμφανίζονται τα κουμπιά 

επιλογών, 4 κουμπιά επιλογής απάντησης με ονόματα Button1, Button2, Button3 και Button4 τα 

οποία θα προβάλουν τις πιθανές απαντήσεις της ερώτησης, ένα ακόμα στοιχείο ετικέτας Label2 

το οποίο θα προβάλει το κείμενο προτροπής “Choose the answer”, ένα ακόμη κουμπί Button5 με 

όνομα “Next” που αρχικά θα είναι κρυφό και θα εμφανίζεται μόλις ο χρήστης επιλέξει την 

απάντηση του καθώς και μία εικόνα Image1 που θα προβάλει μια εικόνα σχετική με την 

συγκεκριμένη ερώτηση. 

Επίσης στην οθόνη αυτή, θα εισαχθούν και δύο στοιχεία ήχου Sound1 και Sound2 τα οποία θα 

παίζουν τους αντίστοιχους ήχους ανάλογα με το αν ο χρήστης απαντάει σωστά ή λάθος στην 

ερώτηση. Τέλος, μεταξύ της ερώτησης και των 4 κουμπιών επιλογής, θα εισάγουμε και ένα 

ακόμα μια κενή ετικέτα Label3 η οποία θα δημιουργεί ένα κενό χώρο μεταξύ τους. 

 

Component Νέο όνομα Properties 

Screen2 Screen2 
AlignHorizontal: Center 
Title: "Question 1" 

Label1 QuestionLabel 

BackgroundColor: Orange  
FontBold: Check 
FontSize: 20 
Height: 50 
Width: Fill parent 
Text: "What is the capital 
city of Greece?" 
TextAlignment: Center 
TextColor: Blue 

Label3 SpaceLabel Text: " " 

TableArrangement1 TableArrangement1 
Columns: 2 
Rows: 2 

Button1 Button1 
Width: 150 
Text: "Rome" 
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Button2 Button2 
Width: 150 
Text: "Athens" 

Button3 Button3 
Width: 150 
Text: "Paris" 

Button4 Button4 
Width: 150 
Text: "London" 

Label2 ChooseLabel 

FontBold: Check 
FontSize: 20 
Text: "Choose the answer" 
TextAlignment: Center 
TextColor: Blue 

Button5 NextButton 
Text: "Next" 
Visible: Uncheck 

Image1 Image1 
Image: greece.jpg 
Height: Fill parent 
Width: Fill parent 

Sound1 WinSound Source: Chime.mp3 

Sound2 LoseSound Source: BikeHorn.mp3 

 

Επεξεργασία Screen3 

Η οθόνη Screen3 θα εμφανίζει τα στοιχεία της δεύτερης ερώτησης. Τα στοιχεία της οθόνης αυτής 

είναι παρόμοια με τα στοιχεία της οθόνης Screen2, με τη διαφορά ότι πρόκειται για διαφορετική 

ερώτηση που έχει 4 διαφορετικές πιθανές απαντήσεις.  

 

 

Component Νέο όνομα Properties 

Screen3 Screen3 
AlignHorizontal: Center 
Title: "Question 1" 
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Label1 QuestionLabel 

BackgroundColor: Orange  
FontBold: Check 
FontSize: 20 
Height: 50 
Width: Fill parent 
Text: "What is the capital 
city of Germany?" 
TextAlignment: Center 
TextColor: Blue 

Label3 SpaceLabel Text: " " 

TableArrangement1 TableArrangement1 
Columns: 2 
Rows: 2 

Button1 Button1 
Width: 150 
Text: "Berlin" 

Button2 Button2 
Width: 150 
Text: "London" 

Button3 Button3 
Width: 150 
Text: "Rome" 

Button4 Button4 
Width: 150 
Text: "Munich" 

Label2 ChooseLabel 

FontBold: Check 
FontSize: 20 
Text: "Choose the answer" 
TextAlignment: Center 
TextColor: Blue 

Button5 NextButton 
Text: "Next" 
Visible: Uncheck 

Image1 Image1 
Image: germany.jpg 
Height: Fill parent 
Width: Fill parent 

Sound1 WinSound Source: Chime.mp3 

Sound2 LoseSound Source: BikeHorn.mp3 

 

 

Επεξεργασία Screen4 

Η οθόνη Screen4 θα είναι η τερματική οθόνη της εφαρμογής που θα δίνει στο χρήστη την 

ευκαιρία να επαναλάβει το quiz ή να κάνει έξοδο από την εφαρμογή. Η οθόνη αυτή περιλαμβάνει 

μια ετικέτα Label1 που προβάλει το μήνυμα “Good job!”, ένα κουμπί Button1 με όνομα “Do it 

again” που θα επιτρέπει στο χρήστη να επαναλάβει το quiz, μια εικόνα Image1 που θα προβάλει 

το εικονίδιο της εφαρμογής και ένα ακόμη κουμπί Button2 με όνομα “Exit” που θα επιτρέπει στο 

χρήστη να κάνει έξοδο από την εφαρμογή. 
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Component Νέο όνομα Properties 

Screen4 Screen3 
AlignHorizontal: Center 
Title: "Geography Quiz" 

Label1 MessageLabel 

FontBold: Check 
FontSize: 24 
Width: Fill parent 
Text: "Good job!" 
TextAlignment: Center 

Button1 DoButton 

BackgroundColor: Green 
FontBold: Check 
FontSize: 20 
Width: 150 
Text: "Do it again" 

Image1 LogoImage Picture: logo.png 

Button2 ExitButton 

FontBold: Check 
FontSize: 24 
Text: "Exit" 
TextColor: Red 

 

 

 

 

 

 

Προγραμματισμός StartQuizButton (Screen1) 

 

 

BLOCKS EDITOR 
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Προγραμματισμός Buttons (Screen2) 

 

 

Προγραμματισμός Buttons (Screen3) 

 

 

 

Προγραμματισμός Buttons (Screen4) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να βελτιώσετε την εφαρμογή Geography Quiz έτσι ώστε το quiz να περιέχει περισσότερες 

ερωτήσεις, έστω 5, καθώς επίσης να αναπαράγει αντίστοιχους ήχους όταν ο χρήστης απαντάει 

σωστά ή λάθος σε κάθε ερώτηση.  

 

Tip: Ανεβάζουμε τα απαραίτητα αρχεία εικόνας και ήχου στα Media Files ώστε να μπορέσουν να 

χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Τα αρχεία εικόνας θα είναι τα england.jpg, 

france.jpg, germany.jpg, greece.jpg και italy.jpg. Τα αρχεία ήχου θα είναι τα Chime.mp3 (ήχος 

σωστής απάντησης) και BikeHorn.mp3 (ήχος λανθασμένης απάντησης). 

 
 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Διορθώστε την εφαρμογή ώστε να εμφανίζει το τρέχον σκορ του παίκτη ανάλογα με το πόσες 

ερωτήσεις απαντάει σωστά.  

 

Tip: Για να παρακολουθήσουμε το τρέχον σκορ του παίκτη, θα δημιουργήσουμε μια μεταβλητή 

με όνομα score που αρχικά θα έχει την τιμή 0. 

 
Η μεταβλητή score θα πρέπει να προσαυξάνεται κατά 1 κάθε φορά που ο παίκτης απαντάει 

σωστά σε μία εντολή.  

 
Η τρέχουσα τιμή της μεταβλητής score θα εμφανίζεται μέσα σε ένα στοιχείο Label το οποίο θα 

τοποθετηθεί μέσα σε ένα στοιχείο HorizontalArrangement ως εξής: "Score: 3 of 5" 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Βελτιώστε τον κώδικα της εφαρμογής έτσι ώστε να μη χρησιμοποιεί διαφορετικές σελίδες 

(screens) για κάθε ξεχωριστή ερώτηση, αλλά όλες οι ερωτήσεις να προβάλλονται στην ίδια σελίδα 

(screen).  

Επίσης, μετά από κάθε απάντηση, το κουμπί που επιλέχθηκε θα γίνεται πράσινο αν η απάντηση 

είναι σωστή ή κόκκινο αν η απάντηση είναι λανθασμένη.  

Τέλος, το κουμπί "Next" θα είναι αρχικά μη ορατό σε κάθε ερώτηση και θα εμφανίζεται όταν ο 

χρήστης επιλέξει την απάντηση του. 

         
 

Tip1: Η εφαρμογή θα περιέχει 3 οθόνες: η 1η (Screen1) θα είναι η εισαγωγική οθόνη, η 2η 

(Screen2) θα είναι η οθόνη προβολής των ερωτήσεων και η 3η (Screen4) θα είναι η τερματική 

οθόνη. Για την προβολή όλων των ερωτήσεων στην ίδια οθόνη, θα δημιουργήσουμε μια σειρά 

από νέες μεταβλητές καθεμία από τις οποίες θα είναι μια λίστα (list) αποτελούμενη από στοιχεία. 

Πιο συγκεκριμένα, για να προβάλουμε τις εικόνες των 5 ερωτήσεων, δημιουργούμε μια 

μεταβλητή λίστας με όνομα picture που περιλαμβάνει ως στοιχεία της τα ονόματα των 5 αρχείων 

εικόνας που έχουμε ανεβάσει στα Media Files. 

 

Για να προβάλουμε τις 5 ερωτήσεις, δημιουργούμε μια μεταβλητή λίστας με όνομα question που 

περιλαμβάνει ως στοιχεία της τα κείμενα των 5 ερωτήσεων. 
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Για να ελέγξουμε τις 5 σωστές απαντήσεις, δημιουργούμε μια μεταβλητή λίστας με όνομα answer 

που περιλαμβάνει ως στοιχεία της τα κείμενα των 5 σωστών απαντήσεων. 

 

Για να εμφανίσουμε τις 4 επιλογές κουμπιών σε κάθε ξεχωριστή ερώτηση, δημιουργούμε 4 

μεταβλητές λίστας με ονόματα Button1, Button2, Button3 και Button4 που περιλαμβάνουν ως 

στοιχεία τους τα κείμενα των αντίστοιχων επιλογών που έχει ο χρήστης προς απάντηση. 

 

Για παράδειγμα, με βάση τις τιμές των προηγούμενων μεταβλητών προκύπτει ότι στην πρώτη 

ερώτηση, η εικόνα που θα εμφανίζεται είναι η greece.jpg, το κείμενο ερώτησης που θα 

εμφανίζεται είναι "What is the capital city of Greece?", η σωστή απάντηση είναι "Athens" και οι 4 

εναλλακτικές επιλογές που θα έχει ο χρήστης μέσω των αντίστοιχων κουμπιών θα είναι "Rome" 

(κουμπί 1), "Athens" (κουμπί 2), "Paris" (κουμπί 3) και "London" (κουμπί 4). 
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Tip2: Για την εναλλαγή των 5 ερωτήσεων, θα δημιουργήσουμε μια μεταβλητή με όνομα index η 

οποία θα αρχικοποιηθεί με την τιμή 1 (πρώτη ερώτηση) και κάθε φορά που ο χρήστης απαντάει 

μια ερώτηση η μεταβλητή θα προσαυξάνεται κατά 1.  

 

 

Όταν η μεταβλητή γίνει ίση με την τιμή 6, αυτό σημαίνει ότι οι ερωτήσεις του quiz έχουν 

ολοκληρωθεί και η εφαρμογή θα οδηγεί στην τελική οθόνη (Screen4) όπου ο χρήστης μπορεί να 

επαναλάβει το quiz ή να επιλέξει έξοδο από την εφαρμογή. 

 

Tip3: Όταν ξεκινήσει το quiz και ανοίξει η σελίδα των ερωτήσεων (Screen2), πρέπει να 

εμφανίζεται η πρώτη ερώτηση. Αυτό γίνεται με τη κλήση κατάλληλης διαδικασίας (procedure).  

 

Η διαδικασία με όνομα NextQuestion τοποθετεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην οθόνη ώστε να 

είναι ολοκληρωμένη η συγκεκριμένη ερώτηση προς το χρήστη (δηλαδή την εικόνα της ερώτησης, 

το κείμενο της ερώτησης, και τις ετικέτες και τα χρώματα των 4 κουμπιών). Η διαδικασία 

NextQuestion καλείται στην αρχή κάθε νέας ερώτησης προς το χρήστη. 
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Tip4: Για να ελέγξουμε την ορθότητα της απάντησης του χρήστη σε κάθε ερώτηση, χρειάζεται να 

προγραμματίσουμε το κάθε κουμπί χωριστά.  

Για παράδειγμα, όταν σε μία ερώτηση, ο χρήστης επιλέξει ένα κουμπί, γίνεται έλεγχος αν η 

ετικέτα του κουμπιού είναι ίση με τη σωστή απάντηση της αντίστοιχη ερώτησης.  

Σε περίπτωση που είναι, το κείμενο του κουμπιού γίνεται πράσινο έντονο, ακούγεται ο ήχος του 

σωστού και ο μετρητής score αυξάνεται κατά 1. Αν η απάντηση είναι λάθος, το κείμενο του 

κουμπιού γίνεται κόκκινο έντονο και ακούγεται ο ήχος του λάθους. 

Και στις δύο περιπτώσεις, ακολούθως εμφανίζεται το κουμπί Next και ενημερώνεται το σκορ του 

χρήστη έως εκείνη τη στιγμή. 
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Tip5: Όταν πατάμε το κουμπί Next, αυξάνουμε τη μεταβλητή index κατά 1 και καλούμε τη 

διαδικασία NextQuestion που προετοιμάζει την επόμενη ερώτηση στην οθόνη. Αν η μεταβλητή 

index γίνει ίση με 6, τότε το quiz ολοκληρώνεται και ανοίγουμε την τελική οθόνη Screen4.  

 


