
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΤΑΞΗ :  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΟΥΛΙΟΥ  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.  Όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, οι μεταβλητές μπορούν να 
αλλάζουν τιμή αλλά δεν μπορούν να αλλάζουν τύπο .  

2.  Η προτεραιότητα των πράξεων σε μια έκφραση αλλάζει με τη χρήση 
παρενθέσεων.  

3.  Ο πιο δομημένος τρόπος παρουσίασης αλγορίθμων είναι με ελεύθερο 
κείμενο .  

4.  Η αναπαράσταση αλγορίθμων σε φυσική γλώσσα κατά  βήματα εγκυμονεί 
τον κίνδυνο παραβίασης της καθοριστικότητας.  

5.  Στην εντολή  Z   X div Y  οι μεταβλητές Χ και Υ είναι υποχρεωτικά 
ακέραιου τύπου .  

Μονάδες 5 

 

Α2.  Να απαντήσετε στην κόλλα σας τα ακόλουθα ερωτήματα : 

1.  Να δώσετε τον ορισμό της έννοιας «Αλγόριθμος».  
Μονάδες 4 

2.  Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ικανοποιεί πέντε κριτήρια  

α)   Να τα αναφέρετε ονομαστικά       (Μονάδες 5)  

β)   Να αναπτύξετε ένα από αυτά       (Μονάδες 1)  

Μονάδες 6 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

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

1.  Οι ________ μεταβλητές μπορούν να λάβουν μόνο δύο τιμές .  

2.  Το  *  και το  +  είναι δύο αριθμητικοί  __________ 

3.  Ένας αλγόριθμος πρέπει να τελειώνει έπειτα από _________  αριθμό 
βημάτων . 

4.  Οι λέξεις «ΑΡΧΗ», «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ», «ΓΡΑΨΕ» είναι  ______  λέξεις .  

5.  Για τη σύζευξη δύο λογικών τιμών  χρησιμοποιείται ο λογικός τελεστής 
_______ 

Μονάδες 10 

 

 

Α4.  Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με δύο στήλες. Στη Στήλη Α  δίνεται η 
πληροφορία που θέλουμε να αποθηκεύσουμε, ενώ στη Στήλη Β δίνονται τρεις  
τύποι μεταβλητών της ΓΛΩΣΣΑΣ .  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 
της Στήλης Α  και δίπλα σε κάθε έναν το γράμμα της Στήλης Β  που αντιστοιχεί ,  
έτσι ώστε η αντίστοιχη πληροφορία να αποθηκευτεί στον κατάλληλο τύπο 
μεταβλητής, χωρίς σπατάλη μνήμης .   
 

Στήλη Α  Στήλη Β  

1. τίτλος βιβλίου  
2. τιμή βιβλίου  
3. πλήθος βιβλίων  
4. ύψος ανθρώπου  
5. μισθός υπαλλήλου  
6. αριθμός παιδιών  
7. διεύθυνση κατοικίας  

 
α.  ΑΚΕΡΑΙΕΣ  
 
β.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ  
 
γ.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  

Μονάδες 7 

 
 

 
 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α5. Παρακάτω δίνονται, αριθμημένα, τα ονόματα των μεταβλητών που 
χρησιμοποίησε ένας μαθητής σε ένα πρόγραμμα που έγραψε σε ΓΛΩΣΣΑ .  Να 
γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μεταβλητή και 
δίπλα του τη λέξη αποδεκτό  ή τη φράση μη αποδεκτό , ανάλογα με το αν το 
όνομα της μεταβλητής είναι αποδεκτό στη ΓΛΩΣΣΑ ή όχι.  

1.   Τιμή 

2.   Τιμή-1 

3.   Τιμή 2 

4.   Τ2 

5.   m4βσΔ 

6.   Γ/ε4 

7.   2α 

8.   ΑΡΧΗ 
  

Μονάδες 8 
 

 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Να υπολογίσετε και να γράψετε στην κόλλα σας το αποτέλεσμα καθεμιάς 
από τις παρακάτω αριθμητικές εκφράσεις  :  

α)   12000001 mod 2 
β)    72 mod 11 div 5  
γ)    Α_Μ(6/4) –  6 div 4  
δ)    Α_Μ(Τ_Ρ(17)) mod 10 
ε)    8+4/2-5^2 
στ)  987654321 div 1000000  
ζ)    987654321 mod 100 

Μονάδες 7 

 

B2.  Να γράψετε ως  εντολές εκχώρησης τιμής, τις παρακάτω προτάσεις  (Α, Β και Γ 
είναι ακέραιες μεταβλητές με θετικές  τιμές) :  

α)   η Α να πάρει την τιμή της Β  
β)    τριπλασίασε την τιμή της Β 
γ)    εκχώρησε στη  Γ το πηλίκο της διαίρεσης της Α με τη  Β  
δ)    εκχώρησε στη Γ  πόσες ακέραιες φορές χωράει η  Α στη Β  
ε)    εκχώρησε στην Α το τελευταίο ψηφίο της τιμής της μεταβλητής Β  
 

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β3.  α) Μια μαθήτρια έγραψε τον παρακάτω αλγόριθμο : 

Αλγόριθμος  Θέμα_Βα  
Διάβασε  α , β  
α   α + β 
β   α –  β 
α   α –  β 
Εμφάνισε  α , β  

Τέλος  Θέμα_Βα  

1.  Τι τιμές θα έχουν οι μεταβλητές α και β μετά την εκτέλεση αυτών των 
εντολών, αν θεωρήσουμε την ειδική περίπτωση όπου αρχικά α=15 
και β=3 ;  

(μονάδα 1)  

2.   Ποια είναι η λειτουργία που επιτελούν αυτές οι εντολές στη γενική 
περίπτωση;  

(μονάδες 2)  

β)  Παρακάτω δίνεται ένας διαφορετικός αλγόριθμος :  

Αλγόριθμος  Θέμα_Ββ  
Διάβασε  α , β  
γ   ___ 
α   β 
β   ___ 
Εμφάνισε  α , β  

Τέλος  Θέμα_Ββ  

Να ξαναγράψετε αυτό τον αλγόριθμο  στην κόλλα σας, με τα κενά 
συμπληρωμένα, ώστε να πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα με τον 
αλγόριθμο που δόθηκε στο α) ερώτημα.    

(μονάδες 2)  

γ)       1.    Ο αλγόριθμος του ερωτήματος α) μπορεί να λειτουργήσει αν οι 
μεταβλητές α και β είναι αριθμητικού τύπου. Για ποιους τύπους 
μεταβλητών δεν μπορεί να λειτουργήσει;  (θεωρούμε βέβαια ότι 
οι μεταβλητές α και β είναι απαραιτήτως ίδιου τύπου)  

(μονάδες 2)  

2.   Ο αλγόριθμος  του  ερωτήματος β) μπορεί να λειτουργήσει για 
όλους τους τύπους μεταβλητών ; (θεωρώντας πάλι ότι οι α και β 
είναι ίδιου τύπου)  

 (μονάδα 1 )  

 

Μονάδες 8 

 

 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ  

 

Ένα σούπερ μάρκετ κάνει προσφορές στους πελάτες του ανάλογα με τους πόντους  
που συγκεντρώνουν στις αγορές τους. Για κάθε 3€ αγορών ο πελάτης κερδίζει  
έναν πόντο, ενώ για κάθε 50 πόντους που συγκεντρώνει, κερδίζει μια 
δωροεπιταγή. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:  

1)   θα περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων των μεταβλητών.  
Μονάδες 4 

2)   θα διαβάζει το συνολικό ποσό (σε ευρώ) των αγορών που έκανε ένας 
καταναλωτής μέσα σε ένα μήνα (θεωρούμε ότι θα είναι δεκαδικός με δύο 
δεκαδικά ψηφία)  

Μονάδες 2 

3)   θα υπολογίζει και θα εμφανίζει πόσους πόντους συγκέντρωσε .  
Μονάδες 5 

4)   θα υπολογίζει και θα εμφανίζει πόσες δωροεπιταγές του αντιστοιχούν . 
Μονάδες 5 

5)  θα υπολογίζει και θα εμφανίζει πόσοι πόντοι του λείπουν μέχρι να 
κερδίσει την επόμενη δωροεπιταγή .  

Μονάδες 4 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Μια μεγάλη συναυλία έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο  στην Αθήνα και 
η προπώληση των εισιτηρίων έχει αρχίσει εδώ και τρεις ημέρες. Θα διατεθούν 
συνολικά 30.000 εισιτήρια. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:  

1)   θα περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων των μεταβλητών.  
Μονάδες 4 

2)   θα διαβάζει τον αριθμό των εισιτηρίων που πουλήθηκαν καθεμιά από τις 
τρεις πρώτες μέρες της προπώλησης (κάθε μέρα πουλήθηκε διαφορετι κός 
αριθμός εισιτηρίων)  

Μονάδες 3 

3)   θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το συνολικό αριθμό των εισιτηρίων που 
πουλήθηκαν τις τρεις πρώτες μέρες της προπώληση ς.  

Μονάδες 4 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4)   θα υπολογίζει και θα εμφανίζει πόσα εισιτήρια πουλήθηκαν κατά μέσο 
όρο ημερησίως στο πρώτο τριήμερο της προπώλησης.  

Μονάδες 4 

5)   θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τι ποσοστό επί τοις εκατό των διαθέσιμων 
εισιτηρίων πουλήθηκαν κατά το πρώτο τριήμερο της προπώλησης.  

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


