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Άσκηση quiz στο HotPotatoes 
(πολλαπλών/πολλών επιλογών, ζύνηομηρ απάνηηζηρ, ςβπιδική) 

 

Δθθηλήζηε ην ινγηζκηθό HotPotatoes  

Θα εκθαληζηεί ε αξρηθή νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

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

 
Σηνλ ηίηιν πιεθηξνινγήζηε: «Κνπίδ». (Σημείυζη: όπος ςπάπσει κείμενο ππορ πληκηπολόγηζη ενηόρ ειζαγυγικών να ηο πληκηπολογείηε 

συπίρ ηα ειζαγυγικά.) 
Απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο (Απσείο, Αποθήκεςζη υρ) κε ην όλνκα «Quiz» ζηνλ θάθειό ζαο. 

 

Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ: 

 
Δξώηεζε 1

ε
 (πολλαπλών επιλογών: μία ζυζηή απάνηηζη, σπηζιμεύει και για επυηήζειρ ηύπος ΝΑΙ/ΟΧΙ, ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ) 

 
Σην πιαίζην δίπια ζην Δ1 (εξώηεζε 1ε) πιεθηξνινγήζηε «Σηε κλήκε RAM ηα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη…» 

Σηηο απαληήζεηο: 

Ωο πξώηε πηζαλή απάληεζε (πιαίζην Α) πιεθηξνινγήζηε «κόληκα». 

Ωο πξώηε πηζαλή απάληεζε (πιαίζην Β) πιεθηξνινγήζηε «πξνζσξηλά» θαη επηιέμηε ηελ σο ζσζηή (επιλέξηε ηο ηεηπαγυνάκι δίπλα ζηη 

λέξη «Συζηό»). Έηζη γλσξίδεη ην ινγηζκηθό πνηα απάληεζε είλαη ε ζσζηή. 

 

Δξώηεζε 2
ε
 (πολλών επιλογών: πεπιζζόηεπερ από μία ζυζηέρ απανηήζειρ) 

Κάληε θιηθ ζηνλ αξηζκεηή ησλ εξσηήζεσλ ( ) γηα λα εκθαληζηεί ην πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επόκελεο εξώηεζεο. 

 
Σην Δ2 πιεθηξνινγήζηε «Πνηεο από ηηο παξαθάησ είλαη ζπζθεπέο εηζόδνπ;» 

Σην Α πιεθηξνινγήζηε «Δθηππσηήο», ζην Β «Πιεθηξνιόγην», ζην C «Πνληίθη» θαη ζην D «Οζόλε». 

Δπηιέμηε σο ζσζηέο ηηο απαληήζεηο B θαη C (επιλέξηε ηο ηεηπαγυνάκι δίπλα ζηη θπάζη «Ππέπει να επιλεγεί»). 

Μπνξείηε ζε θάζε απάληεζε λα εηζάγεηε θαη κηα εηθόλα (κελνύ Διζαγυγή, Δικόνα, Δικόνα από ηοπικό δίζκο)  
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Δξώηεζε 3
ε
 (ζύνηομηρ απάνηηζηρ: ο σπήζηηρ πληκηπολογεί ηην απάνηηζη) 

 
Σην Δ3 πιεθηξνινγήζηε «Πνηα είλαη ε πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο;» 

Σην Α πιεθηξνινγήζηε «Αζήλα» θαη επηιέμηε ηελ απάληεζε σο ζσζηή. 

 

Δξώηεζε 4
ε
 (ςβπιδική: ζύνηομηρ απάνηηζηρ πος μεηά από κάποιερ αποηςσημένερ απόπειπερ απάνηηζηρ μεηαηπέπεηαι ζε πολλαπλήρ επιλογήρ) 

  
Σην Δ4 πιεθηξνινγήζηε «Πνηα ήηαλ ε ζεά ηεο νκνξθηάο γηα ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο;» 

Σην Α πιεθηξνινγήζηε «Αθξνδίηε» θαη επηιέμηε ηελ απάληεζε σο ζσζηή. Σην Β πιεθηξνινγήζηε «Άξηεκε», 

ζην C πιεθηξνινγήζηε «Αζελά» θαη ζην D πιεθηξνινγήζηε «Παλδώξα».  

Δπηιέμηε ζε όιεο ηηο απαληήζεηο ηελ επηινγή «Να πεπιληθθεί ζηιρ επιλογέρ ηος ημήμαηορ πολλαπλήρ επιλογήρ». 
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Γηακόξθσζε επηινγώλ 

Κάληε θιηθ ζην κελνύ Δπιλογέρ θη αθνινύζσο ζηελ επηινγή Γιαμόπθυζη επιλογών. 
Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Απσείο πςθμίζευν απ’ όπνπ δηακνξθώλνπκε ηα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο ηεο άζθεζεο κε ην ρξήζηε: 

  
Σηελ θαξηέια Τίηλοι/οδηγίερ δηαγξάςηε ηνλ ππόηηηιν ηεο άζθεζεο θαη ζηηο νδεγίεο πιεθηξνινγήζηε ηα αθόινπζα: Δπυηήζειρ διαθόπυν ηύπυν, 

γενικών γνώζευν. 
 

Σηελ θαξηέια Αναηποθοδόηηζη: 
Σην πιαίζην «Γείκηηρ για ‘Συζηό’:» πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε «Σσζηά!». (Ανηί για ηη λέξη «Συζηά!» μποπείηε να ειζάγεηε μια εικόνα ηύπος 

emoticon πος να δείσνει ένα σαπούμενο ππόζυπο). 

Σην πιαίζην «Γείκηηρ για ‘Λάθορ’:» πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε «Λάζνο.». (Ανηί για ηη λέξη «Λάθορ.» μποπείηε να ειζάγεηε μια εικόνα ηύπος 

emoticon πος να δείσνει ένα λςπημένο ππόζυπο). 

Σην πιαίζην «Συζηή ππόβλετη:» πιεθηξνινγήζηε Συζηό!  

Σην πιαίζην «Λάθορ:» πιεθηξνινγήζηε Λάθορ. 

Σην πιαίζην «Βαθμολογία:» πιεθηξνινγήζηε Η βαθμολογία ζος είναι 

Σην πιαίζην «Δπυηήζειρ πος απανηήθηκαν ζυζηά καηεςθείαν:» πιεθηξνινγήζηε Δπυηήζειρ πος απανηήθηκαν ζυζηά με ηην ππώηη πποζπάθεια 
Σην πιαίζην «Το επόμενο ζυζηό γπάμμα πποζηέθηκε:» πιεθηξνινγήζηε Το επόμενο ζυζηό γπάμμα είναι 
Σην πιαίζην «Διζαγυγή ππόβλετηρ:» πιεθηξνινγήζηε Παπακαλώ γπάτηε μιαν απάνηηζη 

Σην πιαίζην «Η απάνηηζη είναι μεπικώρ λανθαζμένη:» πιεθηξνινγήζηε Η απάνηηζη δεν είναι ολοκληπυμένη 

Σην πιαίζην «Λίζηα αποδεκηών απανηήζευν:» πιεθηξνινγήζηε Η ζυζηή απάνηηζη είναι 
 

  
Σηελ θαξηέια Κοςμπιά: 

Σην πιαίζην «Κείμενο κοςμπιού ‘Έλεγσορ απάνηηζηρ’»  πιεθηξνινγήζηε Έλεγσορ 

Σην πιαίζην «Κείμενο κοςμπιού ΟΚ» πιεθηξνινγήζηε ΟΚ.  

Δπηιέμηε ηελ επηινγή «Να μπει κοςμπί ‘Βοήθεια’» θαη σο θείκελν πιεθηξνινγήζηε Βοήθεια 

Δπηιέμηε ηελ επηινγή «Να μπει κοςμπί ‘Γείξε ηην απάνηηζη’» θαη σο θείκελν πιεθηξνινγήζηε Γείξε ηην απάνηηζη 

Σην πιαίζην «Κείμενο για ηο κοςμπί ‘Γείξε όλερ ηιρ επυηήζειρ’» πιεθηξνινγήζηε Γείξε όλερ ηιρ επυηήζειρ  

Σην πιαίζην «Κείμενο για ηο κοςμπί ‘Γείξε μία-μία’» πιεθηξνινγήζηε Γείξε ηιρ επυηήζειρ μία-μία 

Απνεπηιέμηε ηηο επηινγέο «Να κπεη θνπκπί ‘Δπόκελελε άζθεζε’», «Να κπεη θνπκπί ‘Πεξηερόκελα’» θαη «Να κπεη θνπκπί ‘Πίζσ’». 
 

Σηελ θαξηέια Γιάθοπα: 

Αθήζηε επηιεγκέλεο κόλν ηηο επηινγέο «Ανακάηεμα ηηρ ζειπάρ ηυν απανηήζευν για κάθε επώηηζη κάθε θοπά πος ανοίγει η ζελίδα» θαη «Γείξε 

βαθμολογία έπειηα από κάθε ζυζηή απάνηηζη» θαη ξπζκίζηε ζε 2 ην κεηξεηή ησλ επηηξεπόκελσλ πξνζπαζεηώλ πξηλ κηα πβξηδηθή εξώηεζε 

κεηαηξαπεί ζε πνιιαπιήο επηινγήο. 
 

Απνζεθεύζηε ην αξρείν ξπζκίζεσλ θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Αποθήκεςζη υρ  πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ, κε 

ην όλνκα «quiz» ζηνλ θάθειό ζαο. 
 

Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ γηα λα θιείζεη ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ. 
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Απνζεθεύζηε θαη πάιη ηελ εξγαζία ζαο (απλή αποθήκεςζη). 
 

Απνζεθεύζηε ηελ άζθεζε ζηελ εθηειέζηκε κνξθή ηεο: Μελνύ Απσείο, Γημιοςπγία ζελίδαρ Web, Σελίδα Web για v6 

browsers. Γώζηε ηεο ην όλνκα «quiz» 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! 


