
Ξεκινώντας με το MIT App Inventor 2 

Μάθημα 5 – Δημιουργώντας ένα κουίζ ερωτήσεων 

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η 
δημιουργία ενός κουίζ ερωτήσεων (τεστ γνώσεων) σε 
App Inventor.  
 
 

 
Α. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΥΙΖ 
1. Δημιουργούμε ένα κενό project με όνομα quiz 
(Projects  Start new project). Ορίζουμε τον τίτλο (Title) 
της οθόνης σε Ένα Κουίζ για τον Η/Υ , το χρώμα 
φόντου (BackgroundColor) σε Light Grey και την 
οριζόντια στοίχιση (AlignHorizontal) σε Center. 
2. Από το παράθυρο Media και την επιλογή Upload 
File ‘φορτώνουμε’ τα παρακάτω αρχεία εικόνων που 
βρίσκονται στο φάκελο με τα αρχεία μας: 

• mouse.png 
• printer.png 
• flashmemory.png 

3. Εισάγουμε στην περιοχή σχεδίασης μία ετικέτα 
(label) με όνομα questionLabel, κείμενο (Text) Ερώτηση 
και μέγεθος γραμματοσειράς 18. 

4. Κάτω από την ετικέτα, εισάγουμε ένα στοιχείο εικόνας (Image) με όνομα questionImage. 
5. Εισάγουμε ένα κουμπί (Button) με όνομα nextButton και κείμενο (Text) Επόμενο. Με κλικ 

στο συγκεκριμένο κουμπί θα γίνεται μετάβαση στην επόμενη ερώτηση του κουίζ. 

6. Για την υλοποίηση του κουίζ θα χρησιμοποιήσουμε μία οθόνη στην οποία κάθε φορά θα 
αλλάζει το περιεχόμενο της ερώτησης και η σχετική εικόνα. Κάτι τέτοιο 
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας λίστες (Lists). Σε Προβολή Πλακιδίων (Blocks), 
ορίζουμε μία μεταβλητή (Variable) τύπου λίστας με όνομα questionList: 

 
7. Η παραπάνω λίστα θα περιέχει 3 στοιχεία κειμένου (Text), τις 3 ακόλουθες ερωτήσεις: 
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i. Σε ποια κατηγορία του υλικού του Η/Υ ανήκει το ποντίκι; Input (εισόδου), output (εξόδου) ή 
store (αποθήκευσης); 

ii. Σε ποια κατηγορία του υλικού του Η/Υ ανήκει ο εκτυπωτής; Input (εισόδου), output (εξόδου) ή 
store (αποθήκευσης); 

iii. Σε ποια κατηγορία του υλικού του Η/Υ ανήκει το φλασάκι USB; Input (εισόδου), output (εξόδου) 
ή store (αποθήκευσης); 

8. Ορίζουμε μία ακόμη μεταβλητή (Variable) τύπου λίστας με όνομα pictureList που θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κειμένου (Text): 

i. mouse.png 
ii. printer.png 
iii. flashmemory.png 

9. Σε Προβολή Πλακιδίων (Blocks), εισάγουμε το παρακάτω block για να ορίσουμε α) ποια 
ερώτηση και β) ποια εικόνα εμφανίζονται με την εκκίνηση της εφαρμογής: 

 

10. Συγκεκριμένα, θέλουμε να εμφανίζεται η 1η ερώτηση της λίστας questionList: Σε ποια 
κατηγορία του υλικού του Η/Υ ανήκει το ποντίκι; Input (εισόδου), output (εξόδου) ή store 
(αποθήκευσης); και η 1η εικόνα της λίστας pictureList: mouse.png. 

Για τον ορισμό της ερώτησης (questionLabel.Text) χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα 
μέσα στο σώμα του block when..Screen1.Initialize: 

 

 Γιατί δεν χρησιμοποιούμε την εντολή  

 
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

 Ποια η λειτουργία του κώδικα 
 
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

11. Εισάγουμε μία ακόμη εντολή στο σώμα του block when..Screen1.Initialize ώστε να 
εμφανίζεται η εικόνα που αντιστοιχεί στο 1ο στοιχείο της λίστας pictureList. 
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12. Εκτελούμε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). 

13. Δημιουργούμε τον κώδικα για το κουμπί nextButton, ώστε με το πάτημα σε αυτό να 
μεταβαίνουμε στην επόμενη ερώτηση και επόμενη εικόνα: 
A. Εισάγουμε μία μεταβλητή με όνομα index στην οποία δίνουμε αρχική τιμή 1 (η 

μεταβλητή index δείχνει το στοιχείο της κάθε λίστας στο οποίο βρισκόμαστε). 
B. Με κλικ στο nextButton 

• Αυξάνουμε την τιμή της μεταβλητής index κατά 1. 
• Ορίζουμε το κείμενο (Text) της ετικέτας questionLabel ίσο με το στοιχείο index της 

λίστας questionList. 
• Ορίζουμε την εικόνα (Picture) του στοιχείου questionImage ίσο με το στοιχείο index 

της λίστας pictureList. 

14.  Εκτελούμε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). Ποιο είναι το 
πρόβλημα όταν βρισκόμαστε στην τελευταία ερώτηση και κάνουμε κλικ στο nextButton; 
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

15. Τροποποιούμε τον κώδικα του nextButton στο σημείο που αλλάζει η τιμή της μεταβλητής 
index ως εξής: 
• Εάν βρισκόμαστε στην τελευταία ερώτηση του κουίζ (η τιμή της μεταβλητής index 

είναι ίση με το μήκος της λίστας questionList) τότε η μεταβλητή index θα πάρει την 
τιμή 1. 

• Διαφορετικά, η τιμή της μεταβλητής index αυξάνει κατά 1. 

16. Εκτελούμε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). 

 

Β. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

17. Σε Προβολή Σχεδίασης (Designer), εισάγουμε ένα στοιχείο πλαισίου κειμένου (TextBox) 
από την καρτέλα User Interface της παλέτας (Palette). Ονομάζουμε το πλαίσιο κειμένου 
answerBox και στην ιδιότητα Hint ορίζουμε Απάντηση στα Αγγλικά. 

18. Εισάγουμε ένα ακόμη κουμπί (Button) με όνομα answerButton και κείμενο (Text) Απάντηση. 

19. Τοποθετούμε το πλαίσιο κειμένου answerBox και τα 2 κουμπιά (answerButton και 
nextButton) το ένα δίπλα στο άλλο χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο HorizontalArrangement. 
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20. Στο κάτω μέρος της εφαρμογής, εισάγουμε μία ετικέτα (Label) με όνομα resultLabel και 
κενό κείμενο. 

21. Σε Προβολή Πλακιδίων (Blocks), εισάγουμε τον κώδικα που θα εκτελεστεί αν κάνουμε κλικ 
στο κουμπί answerButton. Συγκεκριμένα, ελέγχουμε αν αυτό που πληκτρολόγησε ο 
χρήστης (δηλαδή το περιεχόμενο του answerBox)  είναι το ίδιο με τη σωστή απάντηση 
που έχουμε ορίσει (το αντίστοιχο στοιχείο της λίστας answerList). Αν η απάντηση είναι 
σωστή, εμφανίζεται στην ετικέτα resultLabel το μήνυμα ”Συγχαρητήρια!! Σωστή 
απάντηση!!”, διαφορετικά το μήνυμα “Δυστυχώς, λάθος απάντηση..”.  

 

22. Εισάγετε κατάλληλες εντολές στο block when..nextButton.Click ώστε να γίνεται κενό το 
περιεχόμενο της ετικέτας resultLabel και το περιεχόμενο του πλαισίου answerBox. 

23. Εκτελούμε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). Δώστε στη 3η 
ερώτηση την απάντηση STORE. Τι παρατηρείτε; 
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

24. Τροποποιήστε τον κώδικα του βήματος 21 χρησιμοποιώντας το block 
upcase από την κατηγορία Text για τη μετατροπή ενός κειμένου σε 
κεφαλαία γράμματα. 

25. Εκτελούμε ξανά την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). 

 
 

Συγχαρητήρια!! Ολοκληρώσατε το Κουίζ Ερωτήσεων!! 
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