
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : B’  ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :MΑΡΤΙΟΥ 2022  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :ΔΥΟ  

Θέμα Α 
Α1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή  λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις: 
1. Η εντολή Χ← (5 d iv  2>1)  αποδίδει την τιμή Αληθής στη μεταβλητή Χ. 
2. Στη δομή επιλογής εκτελούνται υποχρεωτικά όλες οι εντολές. 
3. Η δομή επανάληψης Όσο.. .επανάλαβε  εκτελείται  τουλάχιστον μία φορά. 
4. Η τελική τιμή του μετρητή i  μετά την επανάληψη Για i  από 1 μέχρι  10  είναι 11. 
5. Ο βρόχος  Για i από 5 μέχρι 5 δεν εκτελείται καμία φορά. 

Μονάδες 10 
 
A2.  α) Τι ονομάζουμε αντικείμενο πρόγραμμα ; 
 β) Να περιγράψετε τη λειτουργία του διερμηνευτή. 

       Μονάδες (2+3) 
 
Α3. Να υλοποιηθεί με  την κατάλληλη δομή επιλογής  το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Να 
διαβάζεται ένας αριθμός και να ελέγχεται  αν ο αριθμός είναι αρνητικός όπου να 
εμφανίζει μήνυμα λάθος. Αν είναι 12 ή  3 εμφανίζει μήνυμα “Εντός τριάδας”, αν είναι 
μεγαλύτερο από 4 μέχρι  και 6 να εμφανίζει “Καλή Εμφάνιση” διαφορετικά το μήνυμα 
“Εκτός εξάδας”. 

Μονάδες 6 
 

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος :  
 …  
  

 ΓΡΑΨΕ ‘  ΔΩΣΕ ΤΙΜΕΣ:’  
 ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β  
 ΑΝ Α > 0 ΚΑΙ  Β<>8 ΤΟΤΕ  
  ΔΙΑΒΑΣΕ Γ  
   

   

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
 ΓΡΑΨΕ Χ  
 …  
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Να γράψετε στο τετράδιό σας:  
α. τις αριθμητικές σταθερές  
β. τις μεταβλητές  
γ.  τους λογικούς τελεστές  
δ. τους αριθμητικούς τελεστές  
ε. τις  λογικές εκφράσεις  
στ. τις  εντολές εκχώρησης  

  ζ.  τις  εντολές εισόδου  
Μονάδες 10 

 
Α5.  α) Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου που υπολογίζει το μέγιστο από τρεις αριθμούς  
εισόδου. Σημείωση:  οι  αριθμοί πρέπει να διαβαστούν. 

Μονάδες 4 
 β) Να μετατραπεί η  ακόλουθη δομή επανάληψης  “ΓΙΑ”  σε “ΌΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ”. 
  Χ←0  
  ΓΙΑ Ι  ΑΠΌ 2 ΜΕΧΡΙ 20 ΜΕ_ΒΗΜΑ 4 
   Χ←Χ+ 2*Ι 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ Χ 

Μονάδες 5 

 
Θέμα Β 
Β1.  Να γίνει ο πίνακας τιμών του παρακάτω τμήματος  προγράμματος. 
 Χ← 0  
 Α← 5 
 Β← 14 
 ΌΣΟ Β>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  ΑΝ ΒMOD2=0 ΤΟΤΕ 
   Χ← Χ + Α 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  Α←Α *2 
  Β← ΒDIV2 
  ΓΡΑΨΕ Α,Β 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

Μονάδες 10 
Β2. Να γίνει το διάγραμμα ροής του παραπάνω τμήματος. 

Μονάδες 6 
Β3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου που περιέχει ένα κενό: 
 
 κ←0 
 Για  i  από 1 μέχρι 7 
  λ← ….. 
  κ← κ +  λ 
 Τέλος_επανάληψης 
 Εμφάνισε κ 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Να συμπληρώσετε το κενό με την κατάλληλη εντολή για να υπολογίζονται οι εξής 
παραστάσεις: 
α) 1+2+3+4+5+6+7 
 

β) 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 72 
Μονάδες 4 

 
 
 
Θέμα Γ 
Για 100 μαθητές ενός  λυκείου της Τενεούπολης γνωρίζουμε το επίθετό τους , το βαθμό  
πρόσβασης της  Β’ λυκείου και το βαθμό πρόσβασης της Γ’  λυκείου. Να γράφει πρόγραμμα 
που: 
Γ1) Περιλαμβάνει  κατάλληλο τμήμα δηλώσεων 

Μονάδες 2 
Γ2) Για κάθε έναν μαθητή διαβάζει  τον βαθμό της Β’  Λυκείου και το βαθμό της Γ ’Λυκείου.  

Μονάδες 3 
Γ3) Υπολογίζει τον  τελικό βαθμό πρόσβασης του μαθητή και  τον εμφανίζει .  Ο τελικός 
βαθμός δίνεται  από το άθροισμα του 30% του βαθμού της Β’ λυκείου και  το 70% του 
βαθμού της  Γ’  λυκείου. 

Μονάδες 6 
Γ4) Βρίσκει και  εμφανίζει το όνομα του μαθητή με το μέγιστο βαθμό πρόσβασης. 

Μονάδες 4 
Γ5) Βρίσκει και  εμφανίζει το όνομα του μαθητή με τον ελάχιστο βαθμό Β’ Λυκείου . 

Μονάδες 5 
 
 
 
Θέμα Δ 
Μία εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών εφαρμόζει για τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών 
επιστολών εσωτερικού και εξωτερικού, χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτ ω πίνακα: 

Για παράδειγμα τα έξοδα αποστολής μιας  επιστολής βάρους 800 γραμμαρίων και 
προορισμού εσωτερικού είναι 3,5 Ευρώ. 
 
Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος : 
α. Να διαβάζει το βάρος της επιστολής. 

Μονάδες 3 
β. Να διαβάζει τον προορισμό της επιστολής. Η τιμή "ΕΣ" δηλώνει  προορισμό εσωτερικού 
και η τιμή "ΕΞ" δηλώνει  προορισμό εξωτερικού. 

Μονάδες 3 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

γ.  Να υπολογίζει  τα έξοδα αποστολής ανάλογα με τον προορισμό και  το βάρος της 
επιστολής. 

Μονάδες 11 
δ. Να εκτυπώνει τα έξοδα αποστολής. 

Μονάδες 3 
Παρατήρηση:  Θεωρείστε  ότι  όλες  οι τιμές  που δέχεται  ο αλγόριθμος από το χρήστη είναι  
σωστές.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  


