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 ΑΕΠΠ   
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Για κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ να χαρακτθρίςετε με ΣΩΣΤΟ ι ΛΑΘΟΣ 

1. Η ζκφραςθ ΟΧΙ(Κ=10 ΚΑΙ Χ>7) είναι ιςοδφναμθ με τθν ζκφραςθ (Κ<>10 Ή Χ<=7)  

2. Για να καταςκευάςουμε αλγόρικμο που κα βρίςκει τον μζςο όρο κάποιων 

αρικμϊν πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε δομι επιλογισ 

3. Πολλαπλζσ επιλογζσ μποροφν να γίνουν και με μια εμφωλευμζνθ δομι 

4. Η λογικι ζκφραςθ ‘ΜΕΓΑΛΟ’ > ‘ΜΙΚΡΟ’ είναι αλθκισ 

5. Το ςυντακτικό είναι το ςφνολο των κανόνων που κακορίηει τθ νομιμότθτα τθσ 

διάταξθσ των λζξεων για τθ δθμιουργία προτάςεων 

6. Οι λογικζσ τιμζσ είναι οι εξισ: ΟΧΙ, ΚΑΙ, Ή 

7. Η άρνθςθ μιασ λογικισ ςυνκικθσ είναι αλθκισ, όταν θ λογικι ςυνκικθ είναι 

ψευδισ 

8.  Σε μια δομι πολλαπλισ επιλογισ οι εντολζσ που ακολουκοφν μετά το τελευταίο 

ΑΛΛΙΩ εκτελοφνται αν θ τελευταία ςυνκικθ που ελζγχεται είναι ψευδισ 

(8 ΜΟΝ)  

Α2. Α) Να παρουςιάςετε ςυνοπτικά τισ τρεισ διαφορετικζσ μορφζσ τθσ δομισ επιλογισ 

Β) Ποια είναι τα δφο είδθ λακϊν που μποροφν να υπάρχουν ςε ζνα πρόγραμμα; Τι 

γνωρίηετε για το κακζνα; 

(10 ΜΟΝ) 

 



Α3. Να αντιςτοιχιςετε κάκε αρικμό τθσ Στιλθσ Α με ζνα από τα γράμματα τθσ ςτιλθσ Β 

τήλη Α τήλη Β 

1. Εκτύπωσε Χ 

2. Χ ← Χ + 2 
3. α > β – 1 
4. Χ – (Χ/2) * 2 
5. Βαθ_μαθ 
6. Αν ςυνκικθ1 τότε 

     εντολζσ1 
αλλιώς_αν ςυνκικθ2 
τότε 
     εντολζσ2 
αλλιώς 
     εντολζσ3 
τέλος_αν 

Α. Δομι απλισ επιλογισ 
Β. Λογικι ζκφραςθ 
Γ. Εντολι εκχϊρθςθσ 
Δ. Μεταβλθτι 
Ε. Δομι πολλαπλισ επιλογισ 
Σ. Εντολι εξόδου 
Η. Αρικμθτικι ζκφραςθ 
Θ. Εντολι ειςόδου 
Θ.Τελεςτισ 
Ι. Εμφωλευμζνθ δομι επιλογισ 

(6 ΜΟΝ) 

Α4. Δίνονται τα παρακάτω τμιματα αλγορίκμων ςε φυςικι γλϊςςα. 

Α. Αν θ βακμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλφτερθ από το μζςο όρο (ΜΟ), τότε να 

τυπϊνει «Πολφ καλά», αν είναι ίςθ ι μικρότερθ του μζςου όρου μζχρι και δυο 

μονάδεσ να τυπϊνει «Καλά», ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ να τυπϊνει «Μζτρια» 

Β. Αν το τμιμα (ΤΜΗΜΑ) είναι το Γ1 και θ βακμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι 

μεγαλφτερθ από 15, τότε να τυπϊνει το επϊνυμο (ΕΠΩΝΥΜΟ) 

Γ. Αν θ απάντθςθ (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) δεν είναι Ν ι ν ι Ο ι ο, τότε να τυπϊνει «Λάκοσ 

απάντθςθ» 

Να γράψετε το αντίςτοιχο τμιμα κωδικοποιϊντασ το ςε ΓΛΩΣΣΑ. Οι λζξεισ με 

κεφαλαία μζςα ςτισ παρενκζςεισ είναι τα ονόματα των αντίςτοιχων μεταβλθτϊν. 

 

(6 ΜΟΝ) 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να ςχθματίςετε τον πίνακα τιμϊν και το διάγραμμα ροισ του παρακάτω αλγορίκμου 

Αλγόριθμος Πίνακασ_Διάγραμμα 
α ← 3 
β ← 11 
γ ← (β mod α) ^ 2 
β ← β – 5 
Αν α >= β ή β = 2 τότε 
  Αν α < 5 τότε 
   Εμφάνισε“A” 
  αλλιώς 
   Εμφάνισε“B” 
  Σέλος_αν 
αλλιώς 
  Εμφάνισε“Γ” 
Σέλος_αν 
Εμφάνισε α, β, γ 
Σέλος Πίνακασ_Διάγραμμα 

(18 ΜΟΝ) 

Β2. Να μετατρζψετε το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε ιςοδφναμο αντικακιςτϊντασ 

τθν δομι πολλαπλισ επιλογισ με δομζσ απλισ επιλογισ (ΑΝ…ΣΟΣΕ…) 

 ΑΝ Χ < 10 ΣΟΣΕ 
  ΓΡΑΨΕ Χ 
 ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Χ < 20 ΣΟΣΕ 
  ΓΡΑΨΕ Χ + 1 
 ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Χ < = 40 ΣΟΣΕ 
  ΓΡΑΨΕ Χ + 2 
 ΑΛΛΙΩ 
  ΓΡΑΨΕ Χ + 3 
 ΣΕΛΟ_ΑΝ 

(6 ΜΟΝ) 

 



Β3. Να μετατρζψετε το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε ιςοδφναμο αντικακιςτϊντασ 

τισ δομζσ απλι επιλογισ με μία πολλαπλι επιλογι (ΑΝ… ΣΟΣΕ… ΑΛΛΙΩ_ΑΝ…) 

ΔΙΑΒΑΕ Χ 
ΑΝ Χ < 20 ΣΟΣΕ  

ΓΡΑΨΕ ‘Α’ 
ΣΕΛΟ_ΑΝ 
ΑΝ Χ > = 20 ΚΑΙ Χ < = 80 ΣΟΣΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Β’ 
ΣΕΛΟ_ΑΝ 
ΑΝ Χ = 90 Ή Χ = 100 ΣΟΣΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Γ’ 
ΣΕΛΟ_ΑΝ 

(6 ΜΟΝ) 

 
ΘΕΜΑ Γ 

Στο mini market τθσ γειτονιάσ ςασ υπάρχουν τα παρακάτω δφο είδθ γάλακτοσ, οι 
αντίςτοιχεσ ςυςκευαςίεσ και οι τιμζσ τουσ: 
 

ΕΙΔΟ Γάλα_Α Γάλα_Β 
ΤΚΕΤΑΙΑ Μισό λίτρο Ζνα λίτρο Μισό λίτρο Ζνα λίτρο 

ΣΙΜΘ Ε ΕΤΡΩ 0,70 1,30 0,80 1,50 

 

Για ζναν πελάτθ που επικυμεί να αγοράςει γάλα, να γραφεί πρόγραμμα ςε ΓΛΩΣΣΑ που: 
α. κα διαβάηει το είδοσ του γάλακτοσ (Γάλα_Α ι Γάλα_Β) που κζλει να αγοράςει 
β. κα διαβάηει τον τφπο τθσ ςυςκευαςίασ (μιςό ι ζνα λίτρο) και τον αρικμό τεμαχίων 

που κζλει να αγοράςει 
γ. κα εμφανίηει γι’ αυτό που επζλεξε, τθν τιμι τθσ μιασ ςυςκευαςίασ και πόςο 

κοςτίηουν όλα τα τεμάχια που αγόραςε 
(20 ΜΟΝ) 

 

 



ΘΕΜΑ Δ 

Σε μια βιοτεχνία ενδυμάτων ο κάκε εργαηόμενοσ αμείβεται ςφμφωνα με τισ μθνιαίεσ 
ϊρεσ εργαςίασ του, κλιμακωτά, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

Ϊρες εργασίας (Ω) Ωρομίσθιο (σε ευρώ) 

Ω ≤ 30 3 

30 < Ω ≤ 100 4 

100 < Ω 5 

 

Επιπλζον, ο μιςκόσ προςαυξάνεται με τθν προχπθρεςία του κάκε εργαηομζνου και θ 
αφξθςθ υπολογίηεται, επίςθσ κλιμακωτά, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

Ζτη εργασίας Αφξηση ανά έτος 

πάνω από 15 20 

πάνω από 9 12 

πάνω από 3 7 

 

Οι ςυνολικζσ αποδοχζσ του εργαηομζνου (που προκφπτουν από το άκροιςμα των 

παραπάνω) υπόκεινται ςε κρατιςεισ 12%.  

Να αναπτφξετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΣΣΑ που κα διαβάηει το όνομα, τισ ϊρεσ και τα ζτθ 

εργαςίασ ενόσ εργαηόμενου, κα υπολογίηει τισ ςυνολικζσ αποδοχζσ και τισ κρατιςεισ του 

και κα εμφανίηει το όνομα και τισ κακαρζσ αποδοχζσ του. 

Παρατήρηση: Συνολικζσ = κακαρζσ + κρατιςεισ 

 (20 ΜΟΝ) 

 

ΚΑΛΘ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
 

 


