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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
1.1 Από τα δεδομένα στην Πληροφορία 

1 Στο πρόβλημα της σχολικής εκδρομής του βιβλίου συμπληρώστε τα 

δεδομένα, την επεξεργασία και την πληροφορία 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

   

2 Περιγράψτε τα βήματα που είναι απαραίτητα, ώστε από τα δεδομένα της 

αριστερής στήλης του πίνακα να καταλήξουμε στην πληροφορία που 

ψάχνουμε: 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 Η ομάδα Α έχει 7 
νίκες, 3 ισοπαλίες και 
2 ήττες. 

 …………………….. 

 …………………….. 

 …………………… 
 

 
Η ομάδα Α έχει ………. 
βαθμούς στο πρωτάθλημα 

3 Ο κύριος Γιώργος αποφάσισε να πάει με την γυναίκα του  και τα τρία 

παιδιά του στο τσίρκο MEDRANO που βρίσκεται αυτές τις μέρες 

στην πόλη μας και θέλει να γνωρίζει πόσο ακριβώς  θα του κοστίσει. 

Πήρε τηλέφωνο στις πληροφορίες (2310600966) και πληροφορήθηκε 

ότι το τσίρκο θα παραμείνει μέχρι 11/11, ότι δίνονται δύο 

παραστάσεις καθημερινά στις  6:30μ.μ. και 9:00μ.μ., και ότι το 

εισιτήριο είναι 15 € για τους ενήλικες και 10 € για τα παιδιά. 

Βοηθήστε τον να βρει την απάντηση  συμπληρώνοντας τον παρακάτω 

πίνακα: 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
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4 Άνοιξε ένα φυλλομετρητή και βρες το Ψηφιακό σχολείο. Στη συνέχεια 

πήγαινε:  
Ψηφιακό σχολείο Διαδραστικά σχολικά βιβλίαΔείτε το υλικό ανά 

μάθημαΑ’ ΓυμνασίουΔιαδραστικό βιβλίο μαθητή/εμπλουτισμένο 

htmlΚεφάλαιο 1: «Βασικές έννοιες της Πληροφορικής» πατάμε 

τον μεγεθυντικό φακό που υπάρχει στον πίνακα της παραγράφου 1.1  
στη σελίδα 13. 

 
Βάλε σαν δεδομένο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό π.χ. 64.321 
και δες την πληροφορία : την ανάλυση του ποσού σε 

χαρτονομίσματα 
5 Στη συνέχεια πάτα το μεγεθυντικό φακό που υπάρχει κάτω από τον 

πίνακα στην παράγραφο 1.2 στη σελ.14 

 
Σύρε τα δεδομένα από κάθε ομάδα πάνω στη μηχανή της 

επεξεργασίας και δες την πληροφορία που παράγεται. 
 

6 Βρες στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σου, το Λογισμικό 

«Πληροφορική Α, Β, Γ Γυμνασίου» και κάνε διπλό κλίκ επάνω του. 

Πήγαινε  στις ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗκάνε τη 

δραστηριότητα. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
1.2Κύκλος επεξεργασίας των δεδομένων 

1.3 Η ανάγκη για μηχανές επεξεργασίας δεδομένων 
1.4  Ο υπολογιστής και η επεξεργασία δεδομένων 

1.5 Με τι ασχολείται η Πληροφορική 
1. Βρες στην επιφάνεια εργασίας του 

υπολογιστή σου, το Λογισμικό 

«Πληροφορική Α, Β, Γ Γυμνασίου» 

και κάνε διπλό κλίκ επάνω του. 

Πήγαινε  στις ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1.Διδασκαλία. 
2. Άνοιξε τον φυλλομετρητή σου κάνε αναζήτηση ζητώντας μόνο εικόνες, για 

“Herman Hollerith” και βρες : 
 Τη μηχανή του Hollerith 
 Τις διάτρητες καρτέλες με τις οποίες προγραμματιζόταν. 
 Τη συσκευή που τρυπούσε τις διάτρητες καρτέλες. 

3. Βρες στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σου, το Λογισμικό 

«Πληροφορική Α, Β, Γ Γυμνασίου» και κάνε διπλό κλικ επάνω του. 

Πήγαινε  στις ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3.Ατομικές Δραστηριότητες. Κάνε τη δραστηριότητα. 
  

 Με ποιες συσκευές του 

υπολογιστή γίνεται η 

είσοδος δεδομένων και 

εντολών; 
………………………….  
…………………………. 
…………………………. 

 Με ποια συσκευή γίνεται η 

επεξεργασία; 
…………………………. 

 Με ποιες συσκευές γίνεται η εξαγωγή της πληροφορίας; 
………………………………………………………………………………… 

4. Άνοιξε το φυλλομετρητή σου, βρες το 2ο Γυμνάσιο Εύοσμου και πήγαινε 

στα ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ on-line ασκήσεις          Α’ Τάξη 

Ασκήσεις για το 1ο ΚεφάλαιοΤι εξετάζει η πληροφορική. 

Προσπάθησε να φτιάξεις τον ορισμό. 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

5. Συνέχισε στα ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ on-line ασκήσεις          
Α’ Τάξη Ασκήσεις για το 1ο ΚεφάλαιοΔεδομένα-επεξεργασία-
Πληροφορίες  και Κύκλος επεξεργασίας των Δεδομένων  και Βασικές 

έννοιες της Πληροφορικής. Στην συνέχεια συμπλήρωσε τον πίνακα 
 

  

  

  

  

 

 

 Προτάσεις Σωστού - Λάθους Σ ή Λ 
1 Μία πληροφορία μπορεί να συσχετιστεί με νέα δεδομένα  

για να παράγει νέες πληροφορίες 
 

2 Οι πληροφορίες είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 

δεδομένων 
 

3 Ένα από τα αντικείμενα της πληροφορικής είναι η 

σημασία και η χρησιμότητα των πληροφοριών στις 

ανθρώπινες δραστηριότητες 

 

4 Οι υπολογιστές μας παρέχουν τη δυνατότητα να 

αποθηκεύουμε μεγάλες ποσότητες δεδομένων ή 

πληροφοριών και να τις αναζητούμε σε μικρό χρόνο. 

 

5 Τα δεδομένα έχουν πάντα τη μορφή αριθμών  

6 Η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει πάντα 

αριθμητικές πράξεις  
 


