
 

www.zioulas.gr  Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 
 
 
 
 
 
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 προβλήματα. 

6. Κάποιο πρόβλημα μπορεί να έχει παραπάνω από μια λύσεις. 

7. Ένα παιχνίδι λογικής ή ένα τεστ νοημοσύνης δεν αποτελεί παράδειγμα προβλήματος. 

8. Η κατανόηση ενός προβλήματος ακολουθεί την ανάλυσή του. 

9. Η ενοποίηση των 4 πεδίων δυνάμεων είναι ένα ανοικτό πρόβλημα. 

10. Ένα μη υπολογιστικό πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από κάποιο υπολογιστικό σύστημα. 

11. Μερικές συναρτήσεις είναι αδύνατο να παρασταθούν από έναν αλγόριθμο. 

12. Το ζητούμενο ενός προβλήματος είναι πάντα αντικείμενο έρευνας και αναζήτησης. 

13. Με κριτήριο τη δυνατότητα επίλυσης μέσω του υπολογιστή, τα προβλήματα διακρίνονται σε επιλύσιμα, 

ανοικτά και άλυτα. 

14. Με τη χρήση Η/Υ μπορούμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. 

15. Για την κατανόηση ενός προβλήματος πρέπει να έχουν καθοριστεί τα δεδομένα και τα ζητούμενα. 

16. Τα προβλήματα που δεν έχει αποδειχτεί ότι είναι άλυτα, ονομάζονται μη επιλύσιμα. 

17. Η επίλυση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης αποτελεί υπολογιστικό πρόβλημα. 

18. Άλυτα ονομάζουμε τα προβλήματα των οποίων η λύση δεν έχει βρεθεί. 

19. Η σωστή διατύπωση ενός προβλήματος εξαρτάται από την εμπειρία και τις γνώσεις του επιλυτή. 

20. Τα δεδομένα ενός προβλήματος είναι πάντοτε κάποιοι αριθμοί. 

21. Η γενίκευση είναι το τελικό στάδιο στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος. 

22. Ένα υπολογιστικό πρόβλημα είναι πάντοτε επιλύσιμο. 

23. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα είναι πάντοτε υπολογιστικό. 

24. Η εύρεση της ταχύτερης διαδρομής για να φτάσουμε σε ένα σημείο, είναι μη υπολογιστικό πρόβλημα.  

25. Στο στάδιο της σύνθεσης γίνεται η οργάνωση των επιμέρους στοιχείων του προβλήματος. 

26. Η ανάλυση – αφαίρεση προηγείται της σύνθεσης στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος. 

27. Τα δεδομένα ενός προβλήματος προκύπτουν από την σωστή επεξεργασία των πληροφοριών του. 

28. Πληροφορία είναι το αποτέλεσμα από την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων. 

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

30. Η μηχανή Turing κατασκευάστηκε για τον υπολογισμό οποιασδήποτε μαθηματικής συνάρτησης. 
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31. Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται μόνο από την διατύπωσή του. 

32. Η επιτυχία ή αποτυχία ενός υπό εκτέλεση προγράμματος είναι υπολογιστικό πρόβλημα. 

33. Υπάρχουν μαθηματικά προβλήματα που είναι μη υπολογιστικά. 

34. Ανοικτά είναι τα προβλήματα που δεν είναι άλυτα ούτε επιλύσιμα. 

35. Η λανθασμένη ερμηνεία ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει στην μη επίλυσή του. 

36. Ο υπολογισμός της περιμέτρου ενός κύκλου είναι ανοικτό πρόβλημα. 

37. Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου είναι υπολογιστικό πρόβλημα. 

38. Ένα πρόβλημα δεν είναι μόνο επιστημονικό ή μία μαθηματική κατάσταση που χρήζει λύσης. 

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

40. Η κατηγοριοποίηση είναι φάση που προηγείται της γενίκευσης στην επίλυση προβλήματος. 

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

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

43.  Υπάρχουν προβλήματα επιλύσιμα που δεν μπορούν να λυθούν με βοήθεια υπολογιστή. 

44.  Πρόβλημα είναι μια οποιαδήποτε κατάσταση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. 

45. Στη διαγραμματική αναπαράσταση κάθε υποπρόβλημα παριστάνεται με ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο. 

46. Η κατανόηση ενός προβλήματος αφορά μόνο στην ορθότητα της διατύπωσης του. 

47. Η κατανόηση ενός προβλήματος είναι συνάρτηση της σωστής διατύπωσής του από πλευράς δημιουργού, αλλά 

και της σωστής ερμηνείας του από πλευράς επιλυτή. 

48. Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ακολουθεί τρεις ξεχωριστές φάσεις. 

49. Ο καθορισμός των δεδομένων και των ζητουμένων γίνεται στο στάδιο της κατανόησης του προβλήματος. 

50. Ανοικτό ονομάζεται το πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με περισσότερους από έναν τρόπους. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε ____________. 
 
2. Το πρόβλημα εύρεσης της συντομότερης διαδρομής είναι  _____________. 
 
3. Η διατύπωση ενός προβλήματος για λόγους κατανόησης πρέπει να διέπεται από _____________. 
 
4. Η ____________ είναι η βάση της επίλυσης ενός προβλήματος. 
 
5. Σημαντικός παράγοντας στην κατανόηση ενός προβλήματος είναι η ___________ του. 

6. Στο στάδιο της ____________ γίνεται η οργάνωση των επιμέρους στοιχείων του προβλήματος. 

7. Η ______________  αναπαράσταση είναι μέθοδος απεικόνισης της δομής ενός προβλήματος. 

8. Η _____________ προηγείται της  σύνθεσης και έπεται της κατανόησης του προβλήματος. 

9. Οι _____________ είναι το αποτέλεσμα της ορθής επεξεργασίας των δεδομένων. 

10. Η άστοχη χρήση _____________ δημιουργεί πρόβλημα στην κατανόηση του προβλήματος. 
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11. Τα προβλήματα που έχει αποδειχτεί ότι δεν επιδέχονται λύση, ονομάζονται _____________. 

12. Μια κατάσταση που χρήζει αντιμετώπισης και απαιτεί λύση, ονομάζεται ______________. 

13. Η ανάλυση ενός προβλήματος μπορεί να παρασταθεί διαγραμματικά ή _____________. 

14. Στα _______________ προβλήματα η λύση τους δεν μπορεί να προκύψει με τη βοήθεια υπολογιστή.  

15. Στο στάδιο της ____________ το πρόβλημα κατατάσσεται σε μια οικογένεια παρόμοιων προβλημάτων.  

 

 

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.  Ποιο στάδιο έπεται της ανάλυσης του προβλήματος; 

     α) η κατανόηση                β) η κατηγοριοποίηση     

     γ) η γενίκευση            δ) η σύνθεση 

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

α) κατανόηση  β) ανάλυση  γ) γενίκευση  δ) διαχωρισμός 

5. Κάθε γνωσιακό στοιχείο που είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας ονομάζεται 

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

6. Η επίλυση μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης αποτελεί πρόβλημα 

     α) υπολογιστικό β) αδόμητο  γ) μη υπολογιστικό δ) ανοικτό 

7. Η επίτευξη ταχύτητας μεγαλύτερης από αυτής του φωτός αποτελεί πρόβλημα 

    α) ανοικτό  β) υπολογιστικό γ) επιλύσιμο  δ) άλυτο 

8. Σε ποιο στάδιο τα αποτελέσματα ενός προβλήματος μεταφέρονται σε παρεμφερή προβλήματα; 

    α) σύνθεση  β) γενίκευση  γ) ανάλυση  δ) κατηγοριοποίηση  

9. Ποιο στοιχείο του προβλήματος αποτελεί αντικείμενο έρευνας και αναζήτησης; 

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

10. Ποιο γεωμετρικό σχήμα χρησιμοποιείται στη διαγραμματική αναπαράσταση για κάθε υποπρόβλημα; 

    α) έλλειψη  β) ρόμβος γ) ορθογώνιο  δ) παραλληλόγραμμο 
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ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (σχολικό βιβλίο σελίδα 18) 

Να διερευνήσετε την εξίσωση αx2 + βx + γ = 0 ως προς x για τις διάφορες τιμές των α, β και γ. 

Να γίνει η διαγραμματική αναπαράσταση της δομής του προβλήματος. 


