
 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΠΠ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΙΟΥ  

 
Θέμα Α: 
Α1 .  Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:  

1.  Η εντολή Χ← (5 div 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  
 
Α2.  Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β.  
 

             Μονάδες 10 
 
 
 



 

 

 

Α3.  Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:  
  

α  β  γ  όχι (α>=2) και (γ<>β)  ((α<>β) και (γ<2)) ή (α>4)  

3 4 2   

5 7 -1   

0 2 7   

-5 4 4   

9 -3 1   

 
             Μονάδες 10  
 
Α4. Να σχεδιάσετε τον πίνακα τιμών και τις τιμές που θα εμφανιστούν στην οθόνη μετά την εκτέλεση του 

παρακάτω αλγορίθμου:  
 
Αλγόριθμος A4 
x ← 10  
y ← 95  
Όσο x < 19 επανάλαβε  
 x ← x + 2  
 y ← y - x + 1  
 Εμφάνισε x + y  
Τέλος_επανάληψης  
Τέλος A4  
             Μονάδες 10 

 
  

             

Θέμα Β:  

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 
 Χ←0  
 Α←10 
 Β← 14 
 ΌΣΟ Β>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  ΑΝ ΒMOD2=0 ΤΟΤΕ 
   Χ←Χ+Α 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  Α← Α*2 
  Β← ΒDIV2 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής. 
             Μονάδες 10 
 

 

 
B2. Να μετατραπεί το ακόλουθο διάγραμμα ροής σε αλγόριθμο. 



 

 

 

             Μονάδες 10 
 

Θέμα Γ: 
Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής:  

  

Εισόδημα  Εισφορά επί του εισοδήματος  

0-20000 1% 

20000,01-40000 2% 

>=40000,01 3% 

 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:  

Γ1. Να διαβάζει το εισόδημα ενός πολίτη.         

             Μονάδες 5  

Γ2.Να υπολογίζει με κλιμακωτό τρόπο την οφειλόμενη εισφορά και να την εμφανίζει.  

             Μονάδες 10  

Γ3. Τέλος, να διαβάζει το αριθμό των δόσεων που επιθυμεί ο πολίτης και να υπολογίζει και 

να εμφανίζει το ποσό της κάθε δόσης.  

             Μονάδες 5  

 

 

 

 

Θέμα Δ: 
Σε ένα διαγωνισμό μαγειρικής έλαβαν μέρος 10 άτομα. Κάθε ένας βαθμολογήθηκε από 3 

κριτές με βαθμολογία από 1 μέχρι 100. Η τελική  βαθμολογία προκύπτει ως το άθροισμα των 

τριών βαθμών. Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο:  



 

 

 

Δ1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.  

             Μονάδες 2 

Δ2. Θα δέχεται το όνομα του κάθε διαγωνιζόμενου και τους βαθμούς που έλαβε από κάθε 

κριτή.  

             Μονάδες 5  

Δ3. Το πλήθος των διαγωνιζόμενων που είχαν συνολική βαθμολογία πάνω από 270.  

             Μονάδες 5  

Δ4. Το μέσο όρο των διαγωνιζομένων.  

             Μονάδες 8  

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


