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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Πασσαλίδης  

 ΑΕΠΠ   
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:        ΒΑΘΜΟ: 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Για κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ να χαρακτθρίςετε με ΩΣΟ ι ΛΑΘΟ 

1. ε μία ζκφραςθ εκτελοφνται πρϊτα οι ςυγκριτικοί τελεςτζσ και ςτθ ςυνζχεια οι 

αρικμθτικοί 

2. ε ζνα πρόγραμμα οι δθλϊςεισ των ςτακερϊν προθγοφνται πάντα των 

μεταβλθτϊν 

3. Σο αντικείμενο πρόγραμμα δεν μπορεί να ζχει ςυντακτικά λάκθ 

4. Η πολλαπλι επιλογι μπορεί να αντικαταςτακεί από εμφωλευμζνθ δομι. 

5. Σο πρόγραμμα που προκφπτει από τον μεταγλωττιςτι ι τον διερμθνευτι είναι το 

εκτελζςιμο 

 (10 ΜΟΝ) 

Α2. Α) Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του ςυντάκτθ ςε ζνα προγραμματιςτικό περιβάλλον; 

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

γνωρίηετε για το κακζνα; 

(10 ΜΟΝ) 

 

 



Α3. Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου 

ΔΙΑΒΑΕ Χ 
ΑΝ Χ < 10 ΣΟΣΕ 
  Τ ← Χ * 2 
ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Χ <100 ΣΟΣΕ 
  Τ ← Χ * 3 
ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Χ < 1000 ΣΟΣΕ 
  Τ ← Χ * 4 
ΣΕΛΟ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ Τ 

 

Ποιο από τα κριτιρια ενόσ αλγορίκμου δεν ικανοποιεί το παραπάνω τμιμα; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ 

(4 ΜΟΝ) 

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου 

ΑΝ ποςότθτα < = 50 ΣΟΣΕ 
  Κόςτοσ ← ποςότθτα * 580 
ΑΛΛΙΩ_ΑΝ ποςότθτα > 50 ΚΑΙ ποςότθτα < = 100 ΣΟΣΕ 
  Κόςτοσ ← ποςότθτα * 520 
ΑΛΛΙΩ_ΑΝ ποςότθτα > 100 ΚΑΙ ποςότθτα < = 200 ΣΟΣΕ 
  Κόςτοσ ← ποςότθτα * 470 
ΑΛΛΙΩ_ΑΝ ποςότθτα > 200 ΣΟΣΕ 
  Κόςτοσ ← ποςότθτα * 440 
ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 

το παραπάνω τμιμα (κεωροφμε ότι θ ποςότθτα είναι κετικόσ αρικμόσ) 

περιλαμβάνονται περιττοί ζλεγχοι. Να το ξαναγράψετε παραλείποντασ τουσ 

περιττοφσ ελζγχουσ. 

 

(6 ΜΟΝ) 

 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόρικμοσ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ Πίνακασ_Διάγραμμα 
 ΔΙΑΒΑΕ Α, Γ 
 Α ← Α + 1 
 Β ← Α mod Γ 
 ΑΝ (Β > = 1) ΚΑΙ (Β < = 3) ΣΟΣΕ 
  Γ ← Γ + 2 
  Β ← Γ div Β 
  ΑΝ Γ < = Α ΣΟΣΕ 
   Α ← Α + 3 
  ΑΛΛΙΩ 
   Α ← Α div 2 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ 
 ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 Α ← Α + Β 
 Β ← Β * Γ 
 Γ ← Γ – Α 
 ΓΡΑΨΕ Β, Γ, Α 
ΣΕΛΟ Πίνακασ_Διάγραμμα 
 

 

Α) Να ςχθματίςετε τον πίνακα τιμϊν αν δϊςουμε ωσ είςοδο τισ τιμζσ Α = 17 και Γ = 4. 

Ο πίνακασ να περιζχει τισ τιμζσ όλων των ςυνκθκϊν και των μεταβλθτϊν που 

εμφανίηονται ςτον αλγόρικμο.  

Β) Να ςχθματίςετε και το αντίςτοιχο διάγραμμα ροισ 

(12 ΜΟΝ) 

 

 



Β2. Να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αρικμό κάκε κενοφ και δίπλα τι πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί ϊςτε το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου να βρίςκει και να εμφανίηει τι 

είναι ο ακζραιοσ αρικμόσ Χ (άρτιοσ ι περιττόσ, κετικόσ ι αρνθτικόσ) 

 ΑΝ Χ   …(1)…   0 ΣΟΣΕ 
  ΓΡΑΨΕ ‘Θετικόσ’ 
 ΑΛΛΙΩ 
  ΓΡΑΨΕ   …(2)… 
 ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 ΑΝ   …(3)…   =   …(4)…   TOTE 
  ΓΡΑΨΕ ‘Περιττόσ’ 
 ΑΛΛΙΩ 
  ΓΡΑΨΕ ‘Άρτιοσ’ 
 ΣΕΛΟ_ΑΝ 

(8 ΜΟΝ) 

Β3. Να μετατρζψετε το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ ςε ιςοδφναμο 

χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά μία δομι πολλαπλισ επιλογισ (ΑΝ… ΣΟΣΕ… 

ΑΛΛΙΩ_ΑΝ…) 

ΑΝ α > 100 ΣΟΣΕ 
 ΑΝ β > 0 ΣΟΣΕ 
  Χ ← 1 
 ΑΛΛΙΩ 
  Χ ← 2 
 ΣΕΛΟ_ΑΝ 
ΑΛΛΙΩ 
 ΑΝ β < 0 ΣΟΣΕ 
  Χ ← 3 
 ΑΛΛΙΩ_ΑΝ β < 10 ΣΟΣΕ 
  Χ ← 4 
 ΑΛΛΙΩ 
  Χ ← 5 
 ΣΕΛΟ_ΑΝ 
ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 (10 ΜΟΝ) 
 

 



ΘΕΜΑ Γ 

 
Κάποια δθμοτικι αρχι ακολουκεί τθν εξισ τιμολογιακι πολιτικι για τθν κατανάλωςθ 
νεροφ ανά μινα: Χρεϊνει πάγιο ποςό 2 ευρϊ και εφαρμόηει κλιμακωτή χρζωςθ 
ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 
 

Κατανάλωση σε 
κυβικά μέτρα 

Χρέωση ανά 
κυβικό 

Από 0 ζωσ και 5 δωρεάν 

Από 5 ζωσ και 10 0,5 ευρϊ 
Από 10 ζωσ και 20 0,7 ευρϊ 

Πάνω από 20 1,0 ευρϊ 
 

 

το ποςό που προκφπτει από τθν αξία του νεροφ και το πάγιο υπολογίηεται ο ΦΠΑ με 

ςυντελεςτι 23%. Σο τελικό ποςό  προκφπτει από τθν άκροιςθ τθσ αξίασ του νεροφ, το 

πάγιο, τον ΦΠΑ και τον δθμοτικό φόρο που είναι 5 ευρϊ. Να γράψετε πρόγραμμα ςε 

ΓΛΩΑ που: 

Α) κα διαβάηει τθν μθνιαία κατανάλωςθ του νεροφ 

Β) κα υπολογίηει τθν αξία του νεροφ που καταναλϊκθκε ςφμφωνα με τθν παραπάνω 

τιμολογιακι πολιτικι 

Γ) κα υπολογίηει τον ΦΠΑ 

Δ) κα υπολογίηει και κα εκτυπϊνει το τελικό ποςό 

 

 (20 ΜΟΝ) 

 

 



ΘΕΜΑ Δ 

ε κάποια εξεταςτικι δοκιμαςία κάκε γραπτό αξιολογείται αρχικά από δφο 

βακμολογθτζσ και υπάρχει περίπτωςθ το γραπτό να χρειάηεται αναβακμολόγθςθ και 

από τρίτο βακμολογθτι. τθν περίπτωςθ αναβακμολόγθςθσ ο τελικόσ βακμόσ 

υπολογίηεται ωσ εξισ: 

i. Αν ο βακμόσ του τρίτου βακμολογθτι είναι ίςοσ με το μζςο όρο (ΜΟ) των 
βακμϊν των δφο πρϊτων βακμολογθτϊν, τότε ο τελικόσ βακμόσ είναι ο ΜΟ 

ii. Αν ο βακμόσ του τρίτου βακμολογθτι είναι μικρότεροσ από τον μικρότερο βακμό 
(ΜΙΝ) των δφο πρϊτων βακμολογθτϊν, τότε ο τελικόσ βακμόσ είναι ο ΜΙΝ 

iii. Διαφορετικά, ο τελικόσ βακμόσ είναι ο μζςοσ όροσ του βακμοφ του τρίτου 
βακμολογθτι με τον πλθςιζςτερο προσ αυτόν βακμό των δφο πρϊτων 
βακμολογθτϊν (πχ αν ο πρϊτοσ βακμολογθτισ ζβαλε 18, ο δεφτεροσ 12 και ο 
τρίτοσ 16, τότε τελικόσ βακμόσ είναι ο μζςοσ όροσ του 16 και του 18 επειδι ο 18 
είναι πλθςιζςτεροσ ςτον 16 από ότι ο 12) 
 

Να αναπτφξετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ που: 

Α) Να διαβάηει τουσ βακμοφσ του πρϊτου, του δεφτερου και του τρίτου βακμολογθτι 

ενόσ γραπτοφ 

Β) Να υπολογίηει και να εκτυπϊνει το μεγαλφτερο (ΜΑΧ) και τον μικρότερο (ΜΙΝ) από 

τουσ βακμοφσ του πρϊτου και του δεφτερου βακμολογθτι 

Γ) Να υπολογίηει και να εκτυπϊνει το τελικό βακμό του γραπτοφ ςφμφωνα με τθν 

παραπάνω διαδικαςία 

 

(20 ΜΟΝ) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
 

 

 


