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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να παξνπζηαζηνύλ πεξηιεπηηθά νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο δνκέο επηινγήο. 

(Μνλάδεο 5) 

 

Α2. Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ Α=3, Β=1, Γ=15 θαη ε παξαθάησ έθθξαζε:     

(ΟΧΙ (Α + Β * 3 > 10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A - B) = 1) 

Να ππνινγηζηεί ε ηηκή ηεο έθθξαζεο 

(Μνλάδεο 5) 

Α3. Να κεηαθέξεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζηηο ιύζεηο ζαο θαη λα ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα 

πεξηερόκελά ηνπ 

(κνλάδεο 10) 

Δληνιή εθρώξεζεο Τύπνο κεηαβιεηήο Πεξηερόκελν κεηαβιεηήο Φ 

Φ „ΑΛΗΘΗΣ‟   

Φ 11.0 – 13.0   

Φ7 > 4   

Φ ΧΔΥΓΗΣ   

Φ 4   

 

Α4. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

Αλ Α ≥ 5 ηόηε      

Αλ Β < 7 ηόηε     

     Α ← Α + 1      

Αιιηώο    

      Α ← Α - 1   

Τέινο_αλ   

Αιιηώο       

Α ← Α - 1   

Τέινο_αλ   

Δκθάληζε Α 

 

Δπίζεο δίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ από ην νπνίν ιείπνπλ νη ζπλζήθεο:    

i). Αλ ................. ηόηε    

Α ← Α + 1   

Αιιηώο    

Α ←  Α - 1   

Τέινο_αλ 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Δκθάληζε Α 

Να ζπκπιεξσζεί ην θελό έηζη ώζηε λα είλαη ίδηα 

 

ii). Να μαλαγξάςεηε ηελ παξαθάησ εληνιή 

Αλ ( Α < Β θαη C <> D ) θαη ( B > D ή Β =D ) ηόηε 

K ← 1 

Τέινο_αλ 

ρσξίο ηε ρξήζε ινγηθώλ ηειεζηώλ 

(Μνλάδεο 10) 

 

Α5. Να γξάςεηε αλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο ή ιάζνο γξάθνληαο ην λνύκεξν ηεο 

πξόηαζεο ζην γξαπηό ζαο θαη δίπια Σσζηό ή Λάζνο. 

 

1. Τν θξηηήξην ηεο θαζνξηζηηθόηεηαο απαηηεί θάζε εληνιή ελόο αιγόξηζκνπ λα είλαη απιή θαη 

εθηειέζηκε. 

2. Όηαλ πξέπεη λα εθηειεζηνύλ θάπνηεο εληνιέο ππό θάπνηα ζπλζήθε, ρξεζηκνπνηείηαη ε δνκή 

αθνινπζίαο 

3. Η ζύδεπμε δύν ινγηθώλ ζπλζεθώλ είλαη αιεζήο όηαλ θαη νη δύν ινγηθέο ζπλζήθεο είλαη 

αιεζείο 

4. Πνιιαπιέο επηινγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κε κία εκθσιεπκέλε δνκή 

5. Σε κηα ινγηθή έθθξαζε δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ παξελζέζεηο 

6. Σε κηα εκθσιεπκέλε δνκή επηινγήο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εληνιέο εμόδνπ 

7. Κάζε δεδνκέλν εηζόδνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη ώζηε λα ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο 

θαζνξηζηηθόηεηαο 

8. Η δνκή επηινγήο ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέινπκε κηα νκάδα εληνιώλ λα εθηειεζηεί πνιιέο 

θνξέο 

9. Σε κηα ινγηθή έθθξαζε εθηεινύληαη πξώηα νη ζπγθξηηηθνί ηειεζηέο 

10. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ηξηώλ αξηζκώλ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

δνκή επηινγήο 

(Μνλάδεο 10)  

ΘΕΜΑ Β 

Γίλεηαη ν παξαθάησ αιγόξηζκνο ζε ςεπδνγιώζζα. Να παξνπζηάζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ θαη ηηο ηηκέο 

πνπ ζα εθηππσζνύλ αλ δνζνύλ νη ηηκέο 2 θαη 15. Να παξνπζηάζεηε θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

ξνήο. 

 

Αιγόξηζκνο Πίλαθαο_Τηκώλ 

Γηάβαζε x, y 

z y mod 4 

Αλ (3 * x > y) θαη (z>=3) ηόηε 

 Δκθάληζε  “Πεξίπησζε 1” 

Αιιηώο 

 Αλ (z >= x) ή (όρη y-z > 2) ηόηε 

     Δκθάληζε  “Πεξίπησζε 2” 
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 Αιιηώο 

     Δκθάληζε  “Πεξίπησζε 3” 

 Τέινο_αλ 

Τέινο_αλ 

Τέινο Πίλαθαο_Τηκώλ 

(Μνλάδεο 20) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Έλα ίληεξλεη θαθέ έρεη ηελ πνιηηηθή ρξέσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Να 

αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη ην ρξόλν πνπ θάπνηνο πειάηεο έθαλε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ θαθέ θαη ζα εθηππώλεη ηελ ρξέσζε. 

 

Τα πξώηα 30 ιεπηά 1.40 επξώ 

Τα επόκελα ηξία 30ιεπηα 1.10 επξώ ην θάζε 30ιεπην 

Ο ππόινηπνο ρξόλνο 0.03 επξώ αλά δεπηεξόιεπην 

 

 (Μνλάδεο 20) 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Μηα εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο ρξεώλεη κεληαίν πάγην 20 επξώ, πνπ πεξηιακβάλεη 100 αζηηθέο 

κνλάδεο θαη 100 ππεξαζηηθέο γηα ηνλ θαηαλαισηή κεληαίσο. Γηα ηηο επηπιένλ κνλάδεο πνπ 

θαηαλαιώλνληαη αλά κήλα ε ρξέσζε είλαη ε εμήο: 

Αζηηθέο κνλάδεο 0.021 επξώ αλά κνλάδα 

Υπεξαζηηθέο κνλάδεο 

(θιηκαθσηή) 

Μέρξη θαη 250 0.029 επξώ αλά κνλάδα 

Πεξηζζόηεξεο από  

250 έσο θαη 600 

0.039 επξώ αλά κνλάδα 

Άλσ ησλ 600 0.049 επξώ αλά κνλάδα 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην όλνκα ελόο ζπλδξνκεηή, ηηο αζηηθέο θαη ηηο 

ππεξαζηηθέο κνλάδεο πνπ ρξέσζε ην ηειέθσλό ηνπ θαη ζα εθηππώλεη ην πνζό ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

Λάβεηε ππόςε όηη ζην ζύλνιν ηνπ ινγαξηαζκνύ ππάξρεη θαη επηβάξπλζε θόξνπ ηειεπηθνηλσληώλ 

4%. 

 (Μνλάδεο 20) 
ΟΔΗΓΙΕ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  

 


