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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. 

2. Αν υποβάλλουμε τα δεδομένα σε επεξεργασία παίρνουμε πληροφορίες. 

3. Ο υπολογιστής και το πρόβλημα είναι έννοιες που εξαρτώνται άμεσα η μια από την άλλη. 

4. Για την επίλυση ενός προβλήματος απαιτείται η σωστή διατύπωσή του. 

5. Ένα πρόβλημα μπορεί να αναλυθεί σε πολλά επιμέρους υποπροβλήματα. 

6. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 

7. Η κατανόηση ενός προβλήματος ακολουθεί την ανάλυσή του. 

8. Για την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να έχουν καθοριστεί τα δεδομένα και τα ζητούμενα. 

9. Δομή ενός προβλήματος ονομάζεται η εύρεση του συνόλου των μερών που το απαρτίζουν. 

10. Τα δεδομένα ενός προβλήματος είναι πάντοτε κάποιοι αριθμοί, ακέραιοι ή πραγματικοί. 

11. Για την παραγωγή πληροφοριών σε ένα πρόβλημα, απαιτούνται δεδομένα ή άλλες πληροφορίες. 

12. Πληροφορία ονομάζεται το αποτέλεσμα από την επεξεργασία των δεδομένων. 

13. Πριν την επίλυσή του, ένα πρόβλημα πρέπει να έχει διατυπωθεί με ακρίβεια και σαφήνεια. 

14. Με την επεξεργασία πληροφοριών μπορούν να εξαχθούν και άλλες πληροφορίες. 

15. Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται μόνο από την διατύπωσή του. 

16. Η δομή ενός προβλήματος περιλαμβάνει τα συστατικά μέρη από τα οποία αυτό αποτελείται. 

17. Το ότι το ύψος ενός άνδρα είναι 1,90 αποτελεί δεδομένο, ενώ πληροφορία είναι ότι το άτομο είναι ψηλό. 

18. Η κακή διατύπωση ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει στην μη επίλυσή του. 

19. Η Διαγραμματική Αναπαράσταση είναι ένας γραφικός τρόπος απεικόνισης του προβλήματος. 

20. Ένα οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αναπαρασταθεί διαγραμματικά, φραστικά ή αλγεβρικά. 

21.  Η ανάλυση ενός προβλήματος μειώνει την δυσκολία αντιμετώπισής του. 

22.  Η κατανόηση ενός προβλήματος είναι πάντα συνάρτηση δύο παραγόντων. 

23.  Πρόβλημα είναι μια οποιαδήποτε κατάσταση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. 

24. Στη διαγραμματική αναπαράσταση κάθε πρόβλημα παριστάνεται με ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο. 

25. Πληροφορία είναι κάθε στοιχείο που μπορεί να γίνει αντιληπτό σε έναν παρατηρητή από μία αίσθηση του. 

26. Η παρερμηνεία ενός προβλήματος είναι δυνατή ακόμα και όταν τηρούνται όλοι οι συντακτικοί και λεξιλογικοί 

κανόνες στη διατύπωσή του. 

27. Ο καθορισμός των απαιτήσεων γίνεται στο στάδιο της κατανόησης του προβλήματος. 

28. Η δομή ενός προβλήματος αναδύεται στο στάδιο της ανάλυσης του προβλήματος. 

29. Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος ακολουθεί τρεις ξεχωριστές φάσεις. 

30.Η διαγραμματική αναπαράσταση είναι τρόπος ανάλυσης του προβλήματος σε μορφή παρόμοια με 

γενεαλογικό δέντρο. 

31. Η κατανόηση ενός προβλήματος αφορά μόνο στη διατύπωση του από την πλευρά του επιλυτή. 

32. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο μοναδικός μηχανισμός για την επεξργασία δεδομένων. 

33. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία εντοπισμού των δεδομένων και αποσαφήνισης των ζητουμένων 

μέσα σε ένα πρόβλημα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΚΕΦ.1 
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34. Η ανάλυση ενός προβλήματος διευκολύνει την αναλυτική σκέψη του επιλυτή. 

35. Η διαδικασία εύρεσης των δεδομένων του προβλήματος είναι μια τυπική υπόθεση που υπακούει σε 

συγκεκριμένους κανόνες. 

36. Ένα πρόβλημα μπορεί να αναλυθεί έως και 5 επίπεδα ανάλογα με το μέγεθος της δυσκολίας του. 

37. Μετά την επίλυση ενός προβλήματος ακολουθεί το στάδιο της επαλήθευσης του. 

38. Οι πληροφορίες που παράγονται από κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων είναι πάντα αριθμητικού τύπου. 

39. Η επεξεργασία των δεδομένων ενός προβλήματος μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο ή τον υπολογιστή. 

40. Τα δεδομένα ενός προβλήματος πρέπει να διέπονται από ορθότητα, πληρότητα και σαφήνεια. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε σωστή ____________. 

2. Για την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να γίνει πρώτα ο καθορισμός ____________. 

3. Η ____________ αποτελεί τη βάση για την επίλυση ενός προβλήματος. 

4. Σημαντικός παράγοντας στην κατανόηση ενός προβλήματος είναι η σωστή ____________ του. 

5. Τα συστατικά μέρη που αποτελούν ένα πρόβλημα προσδιορίζουν τη ____________ του. 

6. Η ____________  αναπαράσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση της δομής ενός προβλήματος. 

7. Η ____________ προηγείται της  επίλυσης και έπεται της κατανόησης του προβλήματος. 

8. Οι ____________ είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων. 

9. Τα στάδια αντιμετώπισης προβλήματος είναι η ___________, η ανάλυση και η επίλυση. 

10. Η δομής ενός προβλήματος μπορεί να παρασταθεί διαγραμματικά και _____________. 

11. Επεξεργασία δεδομένων είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας ____________ δέχεται κάποια δεδομένα, τα 

επεξεργάζεται με συγκεκριμένο τρόπο και παράγει πληροφορίες για την επίλυση του προβλήματος. 

12. Τα _____________ αποτελούν αδιαμφησβήτητα στοιχεία του προβλήματος που λειτουργούν σαν βάση για 

περεταίρω σκέψεις και ενέργειες. 

13. Το _____________ είναι μια κατάσταση που χρήζει αντιμετώπισης και λύσης αλλά η λύση του δεν είναι 

γνωστή ούτε προφανής. 

14. Μεταξύ των δεδομένων και των πληροφοριών του προβλήματος μεσολαβεί η έννοια της _____________. 

15. Η ____________ του προβλήματος είναι δυνατή ακόμα και όταν τηρούνται όλοι οι λεξιλογικοί και 

γραμματικοί κανόνες. 

16. Κάθε πρόβλημα και υποπρόβλημα στη διαγραμματική αναπαράσταση παριστάνεται με ένα ____________. 

17. Ο κατακερματισμός ενός προβλήματος _____________ τη δυσκολία αντιμετώπισης του. 

18. Η λόγοι που προκαλούν παρερμηνείες σε ένα πρόβλημα είναι η άστοχη χρήση ____________ και η 

λανθασμένη σύνταξη. 

19. Στο στάδιο του καθορισμού των απαιτήσεων γίνεται ο ακριβής προσδιορισμός των δεδομένων και των 

_____________ του προβλήματος. 

20. Στο στάδιο της ανάλυσης του προβλήματος γίνεται η ____________ του προβλήματος σε επιμέρους 

υποπροβλήματα. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Τα δεδομένα ενός προβλήματος πρέπει 

     α) να έχουν καθοριστεί με σαφήνεια           β) να είναι δομημένα     

     γ) να είναι αριθμητικά   δ) τίποτα από τα προηγούμενα 

2. Η διαδικασία μέσω της οποίας αποσαφηνίζουμε τα δεδομένα και τα ζητούμενα ονομάζεται 

     α) επίλυση        β) ανάλυση         γ) κατανόηση        δ) εύρεση 

3. Σε ποιον από τους παρακάτω τομείς συναντάμε καθημερινά την έννοια του προβλήματος; 

     α) στον προσωπικό τομέα           β)  στον κοινωνικό τομέα     

     γ) στον επιστημονικό τομέα        δ) σε όλα τα παραπάνω 

4. Στο πρόβλημα «Πόσα δώρα πρέπει να αγοράσω στους φίλους μου; Ο Χρήστος και η Μαρία είναι παντρεμένοι. 

Ο Γιώργος είναι αθλητικός τύπος. Η Ιουλία είναι υπάλληλος σε τράπεζα.». Τα δεδομένα του προβλήματος 

παρουσιάζουν πρόβλημα: : 

α) ορθότητας      γ) σαφήνειας        

      β) πληρότητας  δ)  ασυμβατότητας     

5. Ποιο ή ποια στοιχεία από τα παρακάτω επιτρέπουν την ορθή κατανόηση του προβλήματος: 

     α) το πλήθος των δεδομένων του  β) η σωστή διατύπωση του 

     γ) η σωστή ερμηνεία του     δ) η πολυπλοκότητα του προβλήματος 

6.  Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί στάδιο αντιμετώπισης του προβλήματος; 

α) σύνθεση  β) κατανόηση  γ) ανάλυση  δ) επίλυση 

7. Κάθε γνωσιακό στοιχείο που είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας ονομάζεται 

     α) δεδομένο  β) πληροφορία  γ) ζητούμενο  δ) πρόβλημα 

8. Ποιο σχήμα χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των προβλημάτων στη διαγραμματική αναπαράσταση; 

     α) τετράγωνο β) ορθογώνιο  γ) παραλληλόγραμμο  δ) έλλειψη 

9. Σε ποιο στάδιο αντιμετώπισης ενός προβλήματος γίνεται αποσαφήνιση των δεδομένων και ζητουμένων; 

    α) επίλυσης  β) σύνθεσης  γ) ανάλυσης  δ) κατανόησης 

10. Ένα πρόβλημα μπορεί να αναλυθεί σε επίπεδα ανάλογα με  

    α) τη δυσκολία του  β) το πλήθος των δεδομένων του   

    γ) την κατηγορία του  δ) των τύπο των ζητουμένων που παράγει 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Να δωθεί ο ορισμός των δεδομένων. 

2. Που συναντάμε την έννοια του προβλήματος στην καθημερινή μας ζωή; 

3. Ποιος είναι ο σκοπός του καθορισμού των απαιτήσεων του προβλήματος; 

4. Τι ονομάζουμε δομή προβλήματος; 

5. Από τι εξερτάται η σωστή κατανόηση ενός προβλήματος; 
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ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Να γίνει η διαγραμματική αναπαράσταση του προβλήματος «Αντιμετώπιση ναρκωτικών», που 

περιγράφεται παρακάτω: 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, απαιτείται τόσο η πρόληψη όσο και 

η θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και η διαδικασία 

επανένταξης των απεξαρτημένων ατόμων στην κοινωνία. Η πρόληψη περιλαμβάνει την 

ενημέρωση των πολιτών. Εξίσου σημαντική για την πρόληψη κρίνεται η ανάπτυξη 

ενδιαφερόντων για άτομα «αυξημένης προδιάθεσης». Στον τομέα της θεραπείας, εκτός από 

την ενίσχυση των υπαρχουσών θεραπευτικών κοινοτήτων, σκόπιμη είναι και η δημιουργία 

κατάλληλων τμημάτων στα δημόσια νοσοκομεία. Σημαντικοί παράγοντες για αποτελεσματική 

επανένταξη είναι τόσο η καταπολέμηση της κοινωνικής προκατάληψης, όσο και η επιδότηση 

θέσεων εργασίας για τους απεξαρτημένους πρώην χρήστες. 


