
Κατασκευή web ασκήσεων με το Hot Potatoes 

Hot Potatoes 6 
 

Με το πρόγραμμα Hot Potatoes μπορούμε να φτιάξουμε ασκήσεις κλειστού τύπου, τις οποίες στη συνέχεια 
μπορούμε να δημοσιεύσουμε στο web. 
Τα είδη των ασκήσεων που μπορούμε να φτιάξουμε είναι: 
α) ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (cloze) 
β) ασκήσεις σωστού-λάθους ή πολλαπλών επιλογών (quiz) 
γ) ασκήσεις  σταυρόλεξων (cross) 
δ) ασκήσεις τακτοποίησης ανακατεμένων λέξεων (mix) 
ε) ασκήσεις αντιστοίχισης (match) 
 
Οι ασκήσεις που δημιουργούμε αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου htm (ιστοσελίδες) τα οποία μπορούμε να 
δούμε με προγράμματα όπως ο Internet Explorer (απαιτείται έκδοση ΙΕ 6 ή νεότερη), πράγμα που σημαίνει ότι 
μπορούν να αναρτηθούν σε δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες) και να είναι προσβάσιμες από οποιονδήποτε έχει 
σύνδεση με το internet. 
 
Το παράθυρο που εμφανίζεται όταν εκκινούμε το πρόγραμμα είναι το παρακάτω: 
 

 
 
 
 
 
 
 Συμπλήρωση 
  κενών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να ξεκινήσουμε την κατασκευή κάποιας άσκησης, κάνουμε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο (στην 
αντίστοιχη πατάτα!). 
 

Αντιστοίχιση 

Ασκήσεις 
Σωστού-λάθους 

ή 
Πολλαπλών επιλογών

Ανακατεμένες 
λέξεις 

Σταυρόλεξο 
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Κατασκευή web ασκήσεων με το Hot Potatoes 

Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (cloze) 

 
Στο πεδίο «Τίτλος» γράφουμε τον τίτλο της άσκησης. Π.χ. «Συμπληρώνω τα κενά...» 
Στο κυρίως παράθυρο γράφουμε το κείμενο. 
Στη συνέχεια επιλέγουμε μία-μία τις λέξεις στη θέση των οποίων θα εμφανίζονται τα κενά και κάνουμε κάθε 
φορά κλικ στο πλήκτρο Κενό (  ). 
 

 
Όταν κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Κενό, εμφανίζεται το παράθυρο 
Εναλλακτικές λέξεις κενών όπου μπορούμε να εισάγουμε, αν θέλουμε, μια 
βοηθητική φράση για την περίπτωση που ο χρήστης καταφύγει στο πλήκτρο 
«Βοήθεια» κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της άσκησης. Επίσης μπορούμε να 
εισάγουμε εναλλακτικές λέξεις για την περίπτωση που το κενό μπορεί να 
συμπληρωθεί σωστά με περισσότερες από μια λέξεις.  
 
 
 
 
Αφού ολοκληρώσουμε τη συγγραφή της άσκησης, μπορούμε να ρυθμίσουμε 
το interface της έτσι ώστε να εμφανίζει τα διάφορα μηνύματα στα ελληνικά. 
Αυτό γίνεται από το μενού Επιλογές, επιλογή Διαμόρφωση επιλογών. 
 

Τις ρυθμίσεις του interface μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε (πλήκτρο 
) έτσι ώστε να μη χρειάζεται να τις φτιάχνουμε κάθε φορά 

από την αρχή. 
 

 
Αφού τελειώσουμε και με τις ρυθμίσεις του interface αποθηκεύουμε την άσκηση. Αυτό γίνεται από το μενού 
Αρχείο, επιλογή Δημιουργία σελίδας web (ή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ). 
 
Η άσκηση που δημιουργήθηκε πιο πάνω, στην τελική της μορφή έχει ως εξής: 
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Κατασκευή web ασκήσεων με το Hot Potatoes 

Ασκήσεις σωστού-λάθους ή πολλαπλών επιλογών (quiz) 

   
Στο πεδίο «Τίτλος» γράφουμε τον τίτλο της άσκησης. Π.χ. «Κουίζ» 
Στο πεδίο Ε γράφουμε την ερώτηση. Αν θέλουμε μπορούμε να γράψουμε περισσότερες από μία ερωτήσεις 
(βλέπε εικόνες παραπάνω). 
Για κάθε ερώτηση ξεχωριστά, στα πεδία της στήλης Απαντήσεις γράφουμε τις πιθανές απαντήσεις (σωστές και 
λαθεμένες). Για να γνωρίζει η εφαρμογή ποια ή ποιες από τις απαντήσεις είναι σωστή/ές, τσεκάρουμε το 
αντίστοιχο τετραγωνάκι στη στήλη Ρυθμίσεις. 
 

Και σ’ αυτό το είδος ασκήσεων μπορούμε να ρυθμίσουμε το interface έτσι ώστε τα διάφορα μηνύματα να 
εμφανίζονται στα ελληνικά (βλέπε παραπάνω στις ασκήσεις συμπλήρωσης κενών για το πώς γίνεται αυτό). 
 

Η αποθήκευση της άσκησης γίνεται από το μενού Αρχείο, επιλογή Δημιουργία σελίδας web (ή κάνοντας κλικ 
στο πλήκτρο ). 
 
Η άσκηση που δημιουργήθηκε πιο πάνω, στην τελική της μορφή έχει ως εξής: 
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Ασκήσεις σταυρόλεξου (cross) 

 
Στο πεδίο «Τίτλος» γράφουμε τον τίτλο της άσκησης. Π.χ. «Σταυρόλεξο» 
Στα κελιά του πλέγματος τοποθετούμε τα γράμματα των λέξεων. 
Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Ορισμοί ( ). Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 

 

Κάνουμε κλικ σε κάθε λέξη, πληκτρολογούμε τον ορισμό της και κάνουμε κλικ στο ΟΚ δίπλα στο πλαίσιο του 
ορισμού. Αφού τελειώσουμε με όλους τους ορισμούς, κάνουμε κλικ στο ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω μέρος του 
παραθύρου των ορισμών. 
 

Και σ’ αυτό το είδος ασκήσεων μπορούμε να ρυθμίσουμε το interface έτσι ώστε τα διάφορα μηνύματα να 
εμφανίζονται στα ελληνικά (βλέπε παραπάνω στις ασκήσεις συμπλήρωσης κενών για το πώς γίνεται αυτό). 
 

Η αποθήκευση της άσκησης γίνεται από το μενού Αρχείο, επιλογή Δημιουργία σελίδας web (ή κάνοντας κλικ 
στο πλήκτρο ). 
 
Η άσκηση που δημιουργήθηκε πιο πάνω, στην τελική της μορφή έχει ως εξής: 
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Ασκήσεις τακτοποίησης ανακατεμένων λέξεων (mix) 

 
Στο πεδίο «Τίτλος» γράφουμε τον τίτλο της άσκησης. Π.χ. «Ανακατεμένες λέξεις...» 
Στο πλαίσιο Βασική πρόταση γράφουμε με τη σειρά τις λέξεις της πρότασης έτσι ώστε κάθε λέξη να βρίσκεται 
και σε ξεχωριστή σειρά. 
Αν υπάρχει περίπτωση η πρόταση να είναι σωστή και με διαφορετική σειρά των λέξεων, τότε τη γράφουμε και 
στο πλαίσιο Εναλλακτικές προτάσεις. 
 
Και σ’ αυτό το είδος ασκήσεων μπορούμε να ρυθμίσουμε το interface έτσι ώστε τα διάφορα μηνύματα να 
εμφανίζονται στα ελληνικά (βλέπε παραπάνω στις ασκήσεις συμπλήρωσης κενών για το πώς γίνεται αυτό). 
 
Η αποθήκευση της άσκησης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 
α) Αρχείο, Δημιουργία σελίδας web, Σελίδα web για v6 browsers (ή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ), οπότε η 

τοποθέτηση των λέξεων γίνεται με απλό κλικ επάνω τους 
β) Αρχείο, Δημιουργία σελίδας web, Σύρε/κι άσε σελίδα web για v6 browsers (ή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 

), οπότε η τοποθέτηση των λέξεων γίνεται με μεταφορά κι απόθεση (Drag And Drop). 
 
Η άσκηση που δημιουργήθηκε πιο πάνω, στην τελική της μορφή έχει ως εξής: 
 

α΄ τρόπος 

 
β΄ τρόπος 
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Ασκήσεις αντιστοίχισης (match) 

 
Στο πεδίο «Τίτλος» γράφουμε τον τίτλο της άσκησης. Π.χ. «Αντιστοιχίζω...» 
Στα πεδία των δύο στηλών (αριστερής και δεξιάς) γράφουμε τα προς αντιστοίχιση αντικείμενα έτσι ώστε σε 
κάθε γραμμή να βρίσκονται αυτά που ταιριάζουν (το «ανακάτεμα» γίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
άσκησης). Μπορούμε αν θέλουμε να εισάγουμε εικόνες μέσα στα πεδία (από το μενού Εισαγωγή, επιλογή Εικόνα,  
Εικόνα από τοπικό δίσκο) οπότε μπορούμε να κάνουμε αντιστοίχιση εικόνων με λέξεις ή ακόμη και εικόνων με 
εικόνες. 
  

Και σ’ αυτό το είδος ασκήσεων μπορούμε να ρυθμίσουμε το interface έτσι ώστε τα διάφορα μηνύματα να 
εμφανίζονται στα ελληνικά (βλέπε παραπάνω στις ασκήσεις συμπλήρωσης κενών για το πώς γίνεται αυτό). 
 

Η αποθήκευση της άσκησης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 
α) Αρχείο, Δημιουργία σελίδας web, Σελίδα web για v6 browsers (ή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ), οπότε η 

αντιστοίχιση γίνεται με αναδιπλούμενες λίστες 
β) Αρχείο, Δημιουργία σελίδας web, Σύρε/κι άσε σελίδα web για v6 browsers (ή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 

), οπότε η αντιστοίχιση γίνεται με μεταφορά κι απόθεση (Drag And Drop). 
 
Η άσκηση που δημιουργήθηκε πιο πάνω, στην τελική της μορφή έχει ως εξής: 
 

   
      α΄ τρόπος            β΄ τρόπος 
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