
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΤΑΞΗ :  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6  

 

ΘΕΜΑ Α : 

Α1.  Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 
και δίπλα τη λέξη Σωστό  αν είναι σωστή ή Λάθος  αν είναι λανθασμένη:  

1.  Μια δομή επιλογής μπορεί να περιληφθεί στα όρια κάποιας άλλης δομής 
επιλογής.  

2.  Αν α, β είναι ακέραιοι με α<β τότε η συνθήκη α div β = 0  είναι πάντα 
αληθής  

3.  Η λογική πράξη «ΚΑΙ» δίνει αποτέλεσμα ΨΕΥΔΗΣ όταν μία τουλάχιστον 
από τις προτάσεις που συνδέει είναι ψευδής .  

4.  Αν η μεταβλητή α είναι ακέραια, η συνθήκη α mod 2 =0 ή α mod 2 =1  
είναι πάντα αληθής  

5.  Αν η μεταβλητή Χ έχει κάποια αριθμητική τιμή, η εντολή Χ   Χ+1  είναι 
έγκυρη .  

6.  Σε μια δομή σύνθετης επιλογής, σίγουρα κάποιες εντολές δεν θα 
εκτελεστούν .  

7.  Η συνθήκη που ελέγχεται σε μια δομή επιλογής μπορεί να πάρει μόνο 
δύο τιμές.  

8.  Σε μια λογική έκφραση μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και αριθμητικές 
εκφράσεις  

9.  Ο τελεστής = και ο τελεστής <> είναι οι μόνοι που χρησιμοποιούνται για 
τη  σύγκριση μεταξύ λογικών τιμών.  

10.  Η λογική έκφραση “ΜΕΓΑΛΟΣ”  > “ΜΙΚΡΟΣ”  είναι αληθής.  

Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α2.  Να απαντήσετε στην κόλλα σας τα ακόλουθα ερωτήματα : 

1.  Να αναφέρετε ονομαστικά  τέσσερεις τρόπους αναπαράστασης αλγορίθμων .  
Μονάδες 4 

2.  Να αναφέρετε ονομαστικά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια γλώσσα, είτε 
φυσική είτε τεχνητή.  

Μονάδες 4 

3.  Να αναφέρετε ονομαστικά τρεις τεχνικές προγραμματισμού που 
εξασφαλίζουν τη δημιουργία απλών και κομψών προγραμμάτων .  

Μονάδες 3 
 

 

Α3.  Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό  
κάθε πρότασης και δίπλα του τη λέξη  (ή τις λέξεις) που συμπληρώνει σωστά 
την πρόταση .  

1.  Ο .................................  δέχεται σαν είσοδο ένα πρόγραμμα σε γλώσσα 
υψηλού επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναμο σε γλώσσα μηχανής  

2.  Ο ………….……..   προγραμματισμός στηρίζεται στη χρήση τριών στοιχειωδών 
δομών: της ακολουθίας,   της επιλογής και της επανάληψης  

3.  Η μεταγλώττιση ενός προγράμματος γίνεται από τους .. ...................  ή τους  
. .......................... .. 

4.  Τα ……………… λάθη δεν μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα και αφορούν 
σφάλματα στη σχεδίαση του αλγορίθμου.  

Μονάδες 5 

 

 

Α4.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α  και δίπλα το γράμμα 
της Στήλης Β  που αντιστοιχεί σωστά. Ένα στοιχείο της Στήλης Β  δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  (οπότε, δύο διαφορετικά στοιχεία της Στήλης Α θα 
αντιστοιχούν στο ίδιο στοιχείο της Στήλης Β) .   
 

Στήλη Α  Στήλη Β  
1. α > β-1 
2. Εκτύπωσε Χ  
3. α   α + 2  
4. α + β / 2  
5. Διάβασε Σ  
6. ‘85’  

α.     ακέραια  σταθερή  
β.     πραγματική  σταθερή   
γ.     αλφαριθμητική σταθερή  
δ.     λογική σταθερή  
ε.     μεταβλητή  
στ.   εντολή εκχώρησης τιμής  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Μονάδες 10 

 
 

 
 

 

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 
ερωτήσεις και δίπλα του το γράμμα ή τα γράμματα που αντιστοιχούν στις 
σωστές απαντήσεις (μπορεί να είναι περισσότερα από ένα) .  

1. Ποια (ή ποιες) από τις παρακάτω συνθήκες θεωρείται κατάλληλη για  να 
ελέγξουμε αν η τιμή της μεταβλητής Χ είναι πολλαπλάσιο του 5;  
α)   X div 5 = 1 
β)   X div 5 = 0 

γ)   X mod 10 = 5 
δ)   X div 10 = 5 

ε)   Χ  mod 5 = 0 
στ)  X mod 5 = 1 

2. Ποια (ή ποιες) από τις παρακάτω εντολές εκχωρούν στη μεταβλητή Υ το 
τελευταίο ψηφίο της τιμής της μεταβλητής Χ;  
α)   Υ   X div 10 
β)   10 div Χ   Y 

γ)   Υ    X mod 10 
δ)   Y   10 mod X 

ε)   Υ   X –  (X div 10) 
στ)  Υ   X –  10*(X div 10) 

3. Ποια (ή ποιες) από τις παρακάτω λογικές εκφράσεις ελέγχει ότι η 
βαθμολογία Β παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 20 (συμπεριλαμβανομένων) ;  
α)   Β>=0 ή Β<=20  
β)   Β>0 και Β<=20  

γ)   Β>=20 και Β<=0  
δ)   Β>=0 και Β<=20  

  

Μονάδες 4 
 

 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Αν θεωρήσουμε ότι η μεταβλητή Χ είναι ακέραια και έχει θετική τιμή, να 
διατυπωθούν σε ΓΛΩΣΣΑ οι λογικές εκφράσεις που ελέγχουν ότι:  

α. Η μεταβλητή Χ είναι το 1 ή το 7      (μονάδα 1)  
β. Η μεταβλητή Χ έχει τιμή στο διάστημα [1, 10]     (μονάδες 2)  
γ. Η μεταβλητή Χ είναι μεγαλύτερη του 5, μικρότερη του 12, αλλά 

όχι το 10     (μονάδες 2)  
δ.  Η μεταβλητή Χ δεν είναι το 2, ούτε διψήφιος άρτιος.    (μονάδες 3)  

Μονάδες 8 

7. 15 
8. ‘Ψευδής’  
9. Αληθής  
10. 3.0 

ζ.     εντολή εισόδου  
η.    εντολή εξόδου  
θ.    αριθμητική έκφραση  
ι.     λογική έκφραση  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

B2.  Δίνεται το ακόλουθο τμήμα αλγορίθμου  
Αν α>5 τότε 

   Αν  β=1 τότε 

      Εμφάνισε «Περίπτωση 1» 

   Αλλιώς 

      Εμφάνισε «Περίπτωση 2» 

   Τέλος_αν 

Αλλιώς 

   Αν  β=2  τότε 

      Εμφάνισε «Περίπτωση 3» 

   Τέλος_αν 

Τέλος_αν  

 
1.  Δίνεται επίσης το διπλανό 
τμήμα αλγορίθμου όπου λείπουν 
οι συνθήκες και στη θέση τους 
υπάρχουν κενά αριθμημένα με 
λατινικούς αριθμούς. Να 
γράψετε στην κόλλα σας τον 
αριθμό κάθε κενού και , δίπλα 
του, τη συνθήκη που πρέπει να 
γραφτεί εκεί  ώστε τα δύο 
τμήματα αλγορίθμων να είναι 
ισοδύναμα, δηλαδή για τις ίδιες 
τιμές των α και β να παράγουν 
την ίδια έξοδο.  

 

 
Αν  ____(i)_____  τότε 

   Εμφάνισε «Περίπτωση 1» 

Τέλος_αν 

Αν  ____(ii)_____  τότε 

   Εμφάνισε «Περίπτωση 2» 

Τέλος_αν 

Αν  _____(iii)____  τότε 

   Εμφάνισε «Περίπτωση 3» 

Τέλος_αν 

 

 

 

Μονάδες 5 

 

2.   Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στο αρχικό τμήμα αλγορίθμου και 
περιέχουν κενά. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε πρότασης 
και δίπλα του έναν αριθμό που συμπληρώνει σωστά το κενό (η σωστή 
απάντηση ενδέχεται να μην είναι μοναδική για κάποιες προτάσεις).  

i.     Αν α=9 και β=1  το τμήμα αυτό θα εμφανίσει «Περίπτωση ....»  

i i.    Αν α=12 και β=  .... το τμήμα αυτό θα εμφανίσει «Περίπτωση 2»  

i i i.   Αν α=....  και β=2  το τμήμα αυτό θα εμφανίσει «Περίπτωση 3»  

iv.  Αν α=3 και β= .. ..   το τμήμα αυτό δεν θα εμφανίσει τίποτα.  
Μονάδες 4 

 

 

 
 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β3.  Δύο τμήματα αλγορίθμων θεωρούνται ισοδύναμα αν για τις ίδιες τιμές 
εισόδου παράγουν τις ίδιες τιμές εξόδου. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα 
αλγορίθμων:  

 
Διάβασε α,β 

Αν α>β τότε 

Εμφάνισε α+β 

Αλλιώς 

Εμφάνισε α-β 

Τέλος_αν 

Διάβασε α,β 

Αν α<β τότε 

Εμφάνισε α-β 

Αλλιώς 

Εμφάνισε α+β 

Τέλος_αν 

 
Αυτά τα δύο τμήματα αλγορίθμων δεν  είναι ισοδύναμα, διότι υπάρχουν ζεύγη 
τιμών εισόδου (α, β) για τα οποία δεν θα εμφανίσουν το ίδιο αποτέλεσμα. 
Δώστε ένα παράδειγμα τιμών εισόδου για τις α, β για τις οποίες οι δύο 
αλγόριθμοι δεν θα δώσουν την ίδια έξοδο.  
 

Μονάδες 3 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Σε έναν ουρανοξύστη υπάρχουν τρεις ανελκυστήρες που ονομάζονται «Δίας», 
«Άρης» και «Κρόνος». Ένας άνθρωπος βρίσκεται στον 42 ο  όροφο, ενώ οι 
ανελκυστήρες βρίσκονται σε κάποιο διαφορετικό όροφο ο καθένας. Σημειώνεται 
ότι ο συνολικός αριθμός των ορόφων του ουρανοξύστ η δεν παίζει ρόλο για το 
πρόβλημά μας. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:  

Γ1.  Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών  
Μονάδες 3 

Γ2.  Θα διαβάζει τον αριθμό του ορόφου που βρίσκεται καθένας από τους 
τρεις ανελκυστήρες (θεωρήστε ότι θα είναι μη αρνητ ικός ακέραιος 
αριθμός)  

Μονάδες 2 

Γ3.   Θα εμφανίζει το όνομα του κάθε ανελκυστήρα και την απόστασή του από 
τον 42ο   όροφο . 

Μονάδες 4 

Γ4.   Θα υπολογίζει το χρόνο που χρειάζεται κάθε ανελκυστήρας για να φθάσει 
στον 42ο  όροφο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος για να κινηθεί ένας 
ανελκυστήρας από έναν όροφο σε έναν άλλο είναι 2 δευτε ρόλεπτα  όταν 
κινείται προς τα κάτω και 2.5 δευτερόλεπτα όταν κινείται προς τα πάνω .  

Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ5.   Θα εμφανίζει το όνομα του ανελκυστήρα που θα φθάσει πρώτος στον 42 ο  
όροφο. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση δύο ανελκυστή ρες να 
φτάσουν ταυτόχρονα .  

Μονάδες 5 

 
 

ΘΕΜΑ Δ  

Ένα υπόγειο parking στην Αθήνα ακολουθεί την εξής τιμολογιακή πολιτική : 
 

Χρόνος στάθμευσης  
(σε ώρες)  

Χρέωση  

1 5 ευρώ  

2 μέχρι και 7  
5 ευρώ για την πρώτη ώρα και  

2 ευρώ για κάθε επόμενη  

8 μέχρι και 23  18 ευρώ ανεξαρτήτως ωρών στάθμευσης  

24 και πάνω  

20 ευρώ για κάθε ολόκληρη μέρα. Η τελευταία 
ημέρα της στάθμευσης χρεώνεται ολόκληρη αν 

το αυτοκίνητο παραμείνει πάνω από 6 ώρες, 
διαφορετικά δε χρεώνεται.  

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:   

Δ1.  θα περιέχει τμήμα δηλώσεων των μεταβλητών  
Μονάδες 3 

Δ2. θα διαβάζει τις ώρες στάθμευσης ενός αυτοκινήτου (θεωρήστε ότι θα  
είναι θετική ακέραια τιμή)  

Μονάδες 2 

Δ3.  θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τη χρέωση που αναλογεί , με βάση τον 
παραπάνω πίνακα  

Μονάδες 8 

Δ4.   θα υπολογίζει και θα εμφανίζει δημοτικό φόρο 4% επί της χρέωσης  
Μονάδες 4 

Δ5.  θα εμφανίζει τη συνολική χρέωση (που θα συμπεριλαμβάνει το δημοτικό 
φόρο) 

Μονάδες 3 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


