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Άσκηση σσμπλήρωσης κενών στο HotPotatoes 

 

Δθθηλήζηε ην ινγηζκηθό HotPotatoes  

Θα εκθαληζηεί ε αξρηθή νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Κάληε θιηθ ζηελ παηάηα JCloze. Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηνπ JCloze: 

 
Σηνλ ηίηιν πιεθηξνινγήζηε: «Σπκπιεξώλσ ηα θελά». (Σημείωζη: όποσ σπάρτει κείμενο προς πληκηρολόγηζη ενηός 

ειζαγωγικών να ηο πληκηρολογείηε τωρίς ηα ειζαγωγικά.) 
Σην θπξίσο πιαίζην πιεθηξνινγήζηε ηε θξάζε: «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό κπήθε ε γάηα ζην ρνξό, κα δε ρόξεςε 

θαιά θαη ηεο θόςαλ ηελ νπξά.» 

 

Δπηιέμηε ηε ιέμε «θαηξό» θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί  
Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν δεκηνπξγίαο θελνύ («Δλαιιαθηηθέο ιέμεηο θελώλ»): 

  
Σην πιαίζην δίπια ζηε ιέμε «Βνήζεηα» πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε «ρξόλνο» θαη κεηά θάληε θιηθ ζην ΟΚ. 

 

Κάληε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα λα δεκηνπξγήζεηε θελά θαη γηα ηηο ιέμεηο «γάηα» (κηθξό θαηνηθίδην), «θαιά» (ην 

αληίζεην ηνπ θαθά) θαη «νπξά» (έρνπλ ηα πεξηζζόηεξα δώα). 

Σην ηέινο ην παξάζπξν ζα θαίλεηαη θάπσο έηζη: 

 
 

Απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο (Αρτείο, Αποθήκεσζη ως) κε ην όλνκα «SimplirwsiKenwn» ζηνλ θάθειό ζαο. 
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Κάληε θιηθ ζην κελνύ Δπιλογές θη αθνινύζσο ζηελ επηινγή Γιαμόρθωζη επιλογών. 

Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Αρτείο ρσθμίζεων απ’ όπνπ δηακνξθώλνπκε ηα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο ηεο άζθεζεο 

κε ην ρξήζηε: 

  
 

 
 

Σηελ θαξηέια Τίηλοι/οδηγίες δηαγξάςηε ηνλ ππόηηηιν ηεο άζθεζεο θαη ζηηο νδεγίεο πιεθηξνινγήζηε ηα αθόινπζα: 

πκπιήξωζε ηα θελά θαη πάηεζε ην θνπκπί "Έιεγρνο". 

Αλ δπζθνιεύεζαη, κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην θνπκπί "Βνήζεηα" (εκθαλίδεη γξάκκαηα) ή ην θνπκπί [?] πνπ ππάξρεη ζε 

θάζε θελό (εκθαλίδεη κηα ππόδεημε). ΠΡΟΟΧΗ: Όηαλ ρξεζηκνπνηείο απηά ηα θνπκπηά, κεηώλεηαη ε βαζκνινγία ζνπ! 
 

Σηελ θαξηέια Αναηροθοδόηηζη: 

Σην πιαίζην «Σωζηό:»  πιεθηξνινγήζηε ωζηά! Μπξάβν! Δδώ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κέζσ ηεο εηζαγσγήο εηθόλαο θαη κηα 

θηλνύκελε εηθόλα (ηύπνπ gif) ε νπνία ζα εκθαλίδεηαη όηαλ νινθιεξώλεηαη ε άζθεζε θαη ζα απνηειεί επηβξάβεπζε. 

Σην πιαίζην «Γείκηης για “Λάθος”»: πιεθηξνινγήζηε Υπάξρνπλ ιάζε. Πξνζπάζεζε πάιη.  

Σην πιαίζην «Το επόμενο ζωζηό ημήμα είναι:» πιεθηξνινγήζηε Δκθαλίζηεθε έλα γξάκκα. 

Σην πιαίζην «Βαθμολογία» πιεθηξνινγήζηε Η βαζκνινγία ζνπ είλαη  
 

Σηελ θαξηέια Κοσμπιά απνεπηιέμηε ηηο επηινγέο «Να κπεη θνπκπί ‘Δπόκελελε άζθεζε’», «Να κπεη θνπκπί ‘Πεξηερόκελα’» θαη 

«Να κπεη θνπκπί ‘Πίζσ’». 
 

Σηελ θαξηέια Γιάθορα κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή Use dropdown list instead of text box in output αλ ζέιεηε νη 

απαληήζεηο λα κελ πιεθηξνινγνύληαη από ηνλ ρξήζηε αιιά λα επηιέγνληαη κέζσ αλαδηπινύκελεο ιίζηαο. 
 

Απνζεθεύζηε ην αξρείν ξπζκίζεσλ θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Αποθήκεσζη ως  πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

παξαζύξνπ, κε ην όλνκα «SimplirwsiKenwn» ζηνλ θάθειό ζαο. 
 

Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ γηα λα θιείζεη ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ. 

 

Απνζεθεύζηε θαη πάιη ηελ εξγαζία ζαο (απλή αποθήκεσζη). 

 

Απνζεθεύζηε ηελ άζθεζε ζηελ εθηειέζηκε κνξθή ηεο: Μελνύ Αξρείν, Γεκηνπξγία ζειίδαο Web, ειίδα Web γηα 

v6 browsers. Γώζηε ηεο ην όλνκα «SimplirwsiKenwn» θαη απνζεθεύζηε ηελ ζηνλ θάθειό ζαο. 

 

Θα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν: 

 
Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή «Πξνεπηζθόπεζε άζθεζεο ζην πξόγξακκα πινήγεζεο». Θα αλνίμεη ν Internet Explorer 

κε ηελ άζθεζή ζαο έηνηκε λα ηελ εθηειέζεηε. Δθηειέζηε ηελ! 


