
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΠΠ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : B’ ΛΥΚΕΙΟΥ    

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΕΞΙ (6) 
ΘΕΜΑ Α :  

 

A1. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό , αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι 

λανθασμένη.  

 

1.  Η λογική πράξη "ή" μεταξύ δύο προτάσεων είναι ψευδής, όταν οποιαδήποτε 

από τις δύο προτάσεις είναι ψευδής.  

2. Σε μια έκφραση εκτελούνται πρώτα οι συγκριτικοί τελεστές και στη συνέχεια 

οι αριθμητικοί.  

3. Κάθε εντολή ΑΝ περιλαμβάνει υποχρεωτικά το τμήμα ΑΛΛΙΩΣ . 

4.  Καθοριστικότητα σημαίνει κάθε εντολή να είναι και εκτελέσιμη.  

5. Η περιγραφή και αναπαράσταση ενός αλγορίθμου σε ελεύθερο κείμενο μπορεί 

να οδηγήσει στην παραβίαση της αποτελεσματικότητας.  

(μονάδες 5)  

 

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά:  

i) τα αλγοριθμικά κριτήρια  

ii) τους τρόπους αναπαράστασης αλγορίθμου  

 (μονάδες 10) 

 

Α3. Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής έκφρασης  

 B * (A DIV B) + (A MOD B) 

για τις παρακάτω περιπτώσεις :  

i. Α = 10 και Β = 5  

ii. Α = 1 και Β = 5  

 (μονάδες 5) 

 

A4. Αν α = 5, β = 7 και γ = 10, να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 

προτάσεις χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.  

 

Πρόταση Α.   (όχι  (α + 2 >= β)) ή β + 3 = γ  

 

Πρόταση Β .   α + 2 * β < 20 και  2 * α = γ   

(μονάδες 5)  

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Α5. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα το γράμμα της σωστής απάντησης (μία μεταξύ των 

προτεινόμενων):  

 

1.   Δίνεται η εντολή μ (κ+λ)/2.  Ποιος είναι ο τύπος δεδομένων της  

μεταβλητής μ;  

α) Ακέραιος      β)  Πραγματικός  

γ) Λογικός     δ) Χαρακτήρες  

 

2.   Πώς αλλιώς μπορεί να αποδοθεί η σύνθετη συνθήκη x < 0  ή x > 10: 

α) όχι x >= 0 και όχι x <= 10      β) όχι (x >= 0 και x <= 10) 

γ) όχι (x < 0 ή x > 10)     δ) x >= 0 και όχι x >= 10 

 

3.   Η συνθήκη a mod 2 = 1 ΔΕΝ ταυτίζεται με την:  

α) όχι (a mod 2 = 0)      β) a mod 2 < > 0 

γ) όχι  (a mod 2 < > 1)     δ) όχι (a mod 2 < > 0) 

 (μονάδες 3) 

 

Α6. Αν οι μεταβλητές Α, Β είναι αριθμητικές και έχουν κάποια τιμή, τότε οι 

παρακάτω εντολές ανταλλάσσουν τις τιμές των δύο μεταβλητών μεταξύ τους (Ναι 

ή Όχι);   

 

Α  Α + Β  

Β  Α – Β  

Α  Α – Β  

(μονάδα 1) 

Δικαιολογείστε την απάντησή σας με αριθμητικό παράδειγμα.  

(μονάδες  2) 

 

Α7. Δίνονται τα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμων:  

 

Αν α > β τότε  

     Εμφάνισε  α+β 

αλλιώς  

     Εμφάνισε  α-β  

Τέλος_αν  

 

Αν α < β τότε  

     Εμφάνισε  α-β  

αλλιώς  

     Εμφάνισε  α+β 

Τέλος_αν  

 

 

Ποια συνθήκη πρέπει να είναι Αληθής για να εκτελεστεί η περίπτωση «αλλιώς» 

του 1
ου

  αλγοριθμικού τμήματος;  

(μονάδες  2) 

 

Είναι οι αλγόριθμοι ισοδύναμοι (Ναι ή Όχι);  

(μονάδες  2) 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Κάνετε επαλήθευση δοκιμάζοντας με  

i) α = 7 και β = 9  

ii) α = 8 και β = 8.  

 (μονάδες 2) 
 

Α8. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε οι επόμενες εντολές να εμφανίζουν πάντα 

τον μεγαλύτερο αριθμό από τους Α και Β που διαβάζονται.  

 

Διάβασε Α, Β  

Αν Α < Β ____  

     ____ 

Τέλος_αν  

Εμφάνισε  Α 

 (μονάδες 3)  

Μονάδες 40 

 

ΘΕΜΑ Β : 

 

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

 

Ζ ← ΨΕΥΔΗΣ  

Χ ← ΑΛΗΘΗΣ  

Ψ ← ΨΕΥΔΗΣ  

Α ← Χ ΚΑΙ (Ψ Ή Ζ)  

Β ← (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ Ζ)  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών Α και Β μετά την 

εκτέλεση του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου.  

(μονάδες  4) 

 

B2. Να παρουσιαστεί ο πίνακας τιμών των μεταβλητών και οι τιμές που θα 

εμφανισθούν κατά την εκτέλεση του παρακάτω αλγόριθμου.  

Αλγόριθμος Τιμές  

X  2 

Y  X^2-1 

Z  2*X+Y-1 

Αν X > Y τότε 

     Y  Z mod X 

     Z  X^2 

αλλιώς  

     X  Z mod Y 

     Z  Y^2 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Τέλος_αν  

Εμφάνισε  Ζ, Υ, Χ  

Τέλος Τιμές  

 (μονάδες 4)  
 

Β3. Δίνεται ο αλγόριθμος  

 

Αλγόριθμος Θέμα_2Δ 

Διάβασε α 

Αν α < 0 τότε  

    Εμφάνισε  “Αρνητικό”  

αλλιώς_αν α <= 100 τότε 

    Εμφάνισε  “Μεταξύ 0 και 100”  

αλλιώς_αν  α <= 200 τότε 

    Εμφάνισε  “Μεταξύ 100 και 200”  

αλλιώς  

    Εμφάνισε  “Μεγαλύτερο από 200”  

Τέλος_αν  

Τέλος Θέμα_2Δ  

 

i) Να μετατρέψετε τον παραπάνω αλγόριθμο σε διάγραμμα ροής.  

(μονάδες 4)  

 

ii) Να αναπτύξετε αλγόριθμο ισοδύναμο με τον παραπάνω, χρησιμοποιώντας 

μόνο απλές Αν.  

(μονάδες 3)  

 

 

Β4. Να γράψετε από την αρχή ισοδύναμο  τμήμα αλγορίθμου με το παρακάτω, 

χρησιμοποιώντας την πολλαπλή δομή επιλογής Αν … τότε … αλλιώς_αν … 

αλλιώς … Τέλος_αν . 

 

Αν συνθήκη1 τότε  

      Εντολές1  

αλλιώς  

      Αν  συνθήκη2 τότε 

            Εντολές2  

      αλλιώς  

            Εντολές3  

      Τέλος_αν  

       Εντολές4  

Τέλος_αν  

 

(μονάδες  4) 

Μονάδες 20  



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Γ : 

 

Ένας συγγραφέας θέλει να τυπώσει την καινούρια του δουλειά και απευθύνεται 

σε ένα τυπογραφείο που χρεώνει κλιμακωτά  τους πελάτες του ως εξής:  

 

Εκτύπωση  Βιβλία  Τιμή 

(ευρώ/βιβλίο)  

Έγχρωμη  

Μέχρι 100  3.80  

Από 101 μέχρι 250  3.40  

Από 251 και άνω  3.20 

Ασπρόμαυρη  

Μέχρι 200  2.60 

Από 201 μέχρι 350  2.10 

Από 351 και άνω  1.90 

 

Για παράδειγμα, αν η εκτύπωση είναι έγχρωμη και ο αριθμός των βιβλίων 210, 

τότε τα 100 πρώτα θα χρεωθούν προς 3.80 το καθένα και τα υπόλοιπα 110 προς 

3.40 το καθένα.  

 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:  

 

α) θα διαβάζει το είδος της εκτύπωσης και το πλήθος των βιβλίων.                    

(μονάδες  3) 

β) θα υπολογίζει το κόστος της εκτύπωσης.                                                      

(μονάδες  13) 

γ) θα υπολογίζει ΦΠΑ 24% και θα εμφανίζει τι πρέπει να πληρώσει συνολικά ο 

συγγραφέας στο τυπογραφείο.  

                                                                                               (μονάδες 4)  

 Μονάδες 20  

                                                      

Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι ο αλγόριθμος δέχεται θετικές ακέραιες τιμές για το 

πλήθος των βιβλίων και μόνο τις τιμές “Έγχρωμη”  ή “Ασπρόμαυρη” για το είδος 

της εκτύπωσης (δηλαδή δε χρειάζεται έλεγχος δεδομένων εισόδου).  

 

 

ΘΕΜΑ Δ : 

 

Σε τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης μ1, μ2 , μ3 και μ4, ένας μαθητής πήρε 

βαθμούς β1, β2, β3 και β4 αντίστοιχα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα:  

 

α) διαβάζει τα ονόματα και τους βαθμούς των μαθημάτων.            

 (μονάδες 2) 

β) υπολογίζει και εμφανίζει τον μεγαλύτερο από τους βαθμούς αυτούς.    

(μονάδες  5) 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

γ) εμφανίζει το όνομα του μαθήματος (ή των μαθημάτων) με τον μεγαλύτερο 

βαθμό.  

(μονάδες  5) 

δ) υπολογίζει και εμφανίζει τον μέσο όρο των βαθμών.                            

(μονάδες  2) 

ε) εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα με βάση τον ακόλουθο πίνακ α.  

 

Μέσος όρος  Χαρακτηρισμός  

Μέχρι 12  “ΜΕΤΡΙΑ”  

Από 12.1 μέχρι 15  “ΚΑΛΑ”  

Από 15.1 μέχρι 18  “ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ”  

Από 18.1 και άνω  “ΑΡΙΣΤΑ”  

(μονάδες  6) 

Μονάδες 20  

 

Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι ο αλγόριθμος δέχεται τιμές για τους βαθμούς 

μεταξύ 0 και 20 (δηλαδή δε χρειάζεται έλεγχος δεδομένων εισόδου).  

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


