
 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : Α.Ε.Π.Π.  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

(Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου ) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

 
Θέμα Α  
Α1.   Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι σωστές και Λ αν είναι 

λανθασμένες:  
1. Η πρόταση όχι(3>2 και 3>1) είναι αληθής.  
2. Η ακόλουθη εντολή εκχώρησης είναι σωστή: 2 * Α← Α  
3. Η τιμή μίας μεταβλητής δε μπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση ενός αλγορίθμου.  
4. Μία λογική συνθήκη δε μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν λογικούς 

τελεστές.  
5. Στη δομή επιλογής μία εντολή μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ.  

Μονάδες 5  
Α2.   Να αναλύσετε τις λειτουργίες των γεωμετρικών σχημάτων στα διαγράμματα ροής. 

Μονάδες 5 
Α3.   Να  αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α (τελεστές) με αυτά της στήλης Β (είδος 

τελεστών).  
 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β  

1. MOD              
3. + 
4. > 
5. KAI 
6. = 
7. Ή  
8. <> 

α. Συγκριτικός Τελεστής  
 
β. Λογικός Τελεστής  
 
γ. Αριθμητικός Τελεστής  

 
Μονάδες 4 

Α4.   Να γραφούν οι ακόλουθες συνθήκες 
 

i .  Το Χ είναι θετικός, αλλά όχι μεγαλύτερος από 100  
i i .  Το ύψος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1,70 και το βάρος μεγαλύτερο από 

100 
i i i .  Το Χ είναι πολλαπλάσιο του 4 αλλά όχι του 400  
iv.  Η μεταβλητή Κ μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές Α, Β, Γ  
v.  Για την ακέραια μεταβλητή Χ, έλεγχος αν λήγει σε 0  

Μονάδες 5  
 



 

 

 

Α5.   Δίνονται οι τ ιμές των μεταβλητών Α=8, Β=3, Γ= -2 και Δ=-1. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία 
από τις παρακάτω εκφράσεις αν είναι ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.  

 
1.  A MOD B >= A_T(Γ )  
2.  A * 2 –  B ^ 2 <= (Γ+Α)/Δ  
3.  B DIV (A+Γ ) <> 0  
4.  Α * Γ –  Δ >= -  (17 MOD A) 
5.  B * Δ <= Α * Γ  

Μονάδες 3  
 
Α6.   Να γραφούν στη ΓΛΩΣΣΑ οι παρακάτω εκφράσεις:  
 

i. 
𝛼+2

𝛽2+1
⋅ 𝛾 

ii. 𝛼2 +
𝛾

𝛽+𝛿
 

iii. 
𝛼+√𝛽

𝛼2+1
⋅ 𝛾 

Μονάδες 3  
 

Θέμα Β  
Β1.   Να υπολογιστούν οι ακόλουθες εκφράσεις:  
 

α .  19 mod 18  β .  1024 Div 128  γ .  45 div 13  δ .  7 div 7 + 3 mod 3  
Μονάδες 4  

 
Β2.  α) Τι εμφανίζει ο αλγόριθμος αν δοθούν  ως είσοδος οι τιμές 100, 200;       Μονάδες 3  
 β) Να γίνει το διάγραμμα ροής του παρακάτω αλγορίθμου.                          Μονάδες 6  
 
 Αλγόριθμος Β1  
 Διάβασε α, β  
 β← β div α  
 Αν α = β τότε  
  temp← α  
  α← β  
  β← temp 
 Αλλιώς  
  β← β  div 2 
  α← α mod 2 
  γ← 0  
 Τέλος_αν  
 Αν β = 10 τότε  
  Εμφάνισε β  
 Αλλιώς_αν β = 20 τότε  
  Εμφάνισε 2 * β  
 Αλλιώς  
  Εμφάνισε 3 * β  
 Τέλος_αν  
 Τέλος Β1            Μονάδες 9 



 

 

 

Β3.   Να συμπληρώσετε τα κενά έτσι ώστε το τμήμα του παρακάτω αλγόριθμου να 
εμφανίζει τις τιμές 15 και 20. Πρέπει να συμπληρώσετε μόνο με τη χρήση μεταβλητών 
ή/ και τελεστών. Δεν επιτρέπεται η χρήση σταθερών τιμών. 

 
  Αλγόριθμος Β3  
  α← 15  
  β← 20  
  . . .(1).. .← α  
  . . .(2).. .← β  
  β← .. .(3). ..  
  Εμφάνισε β, α  
  Τέλος Β3  
 

Μονάδες 3  
Β4.   Να μετατραπεί το ακόλουθο διάγραμμα ροής σε αλγόριθμο με τη χρήση ψευδοκώδικα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μονάδες 9  
  



 

 

 

Θέμα Γ  
Μία εταιρεία ασφάλισης οχημάτων καθορίζει το ετήσιο κόστος ασφάλισης ανά τύπο 
οχήματος ως (δίκυκλο ή αυτοκίνητο) και κυβισμό, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 

ΔΙΚΥΚΛΟ  

Κυβισμός (κυβικά σε εκατοστά)  Κόστος ασφάλισης (σε ευρώ)  

Έως και 125  100 

Πάνω από 125  140 

 
 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  

Κυβισμός (κυβικά σε εκατοστά)  Κόστος ασφάλισης (σε ευρώ)  

Έως και 1400  400 

Από 1401 έως και 1800  500 

Πάνω από 1800  700 

 
 
Αν ηλικία του οδηγού είναι από 18 έως και 24 έτη τότε το κόστος της ασφάλισης του 
οχήματος προσαυξάνεται κατά 10%  

i . να διαβάζει την ηλικία ενός οδηγού και τον τύπο του οχήματος και τον κυβισμό του  
i i . να υπολογίζει και να εμφανίζει το ετήσιο κόστος ασφάλισης του οχήματος  

Σημείωση:  να θεωρήσετε ότι ηλικία του οδηγού είναι τουλάχιστον 18 έτη.  
Μονάδες 25  

 
Θέμα Δ  
Να γράφει πρόγραμμα που θα διαβάζει την ηλικία και τα επίθετα τριών παιδιών και θα  
υπολογίζει το μέσο όρο ηλικίας τους και θα τον εμφανίζει. Στη συνέχεια θα ελέγχεται η 
ηλικία κάθε παιδιού σε σχέση με το μέσο όρο της ηλικίας. Αν η ηλικία είναι μικρότερη από 
το μέσο όρο, θα δίνεται στο παιδί 1,5 € για κάθε ακέραιο χρόνο διαφοράς μεταξύ τ ης 
ηλικίας του και του μέσου όρου ηλικίας.  Αν η ηλικία είναι μεγαλύτερη ή ίση με το μέσο 
όρο ηλικίας θα δίνονται στο παιδί 10 €. Να εμφανιστούν τα επίθετα των παιδιών και τα 
χρήματα που θα πάρει το καθένα.  

Μονάδες 25  
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------Καλή  Επιτυχία! --------------------------------------------------
--  
 
 


