
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΕΠΠ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ4 OIK. ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ  

 

Θέμα Α  
Α1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα  (Σ) αν είναι σωστή ή το  
γράμμα (Λ) αν είναι λάθος.  
 
α) Οι εντολές που περιέχονται στη δομή επανάληψης “Αρχή_επανάληψης.. .Μέχρις_ότου”  
μπορεί να μην εκτελεστούν ποτέ.  
β) Η τελική τιμή της μεταβλητής i  μετά την επανάληψη “Για i  από 1 μέχρι 10 με_βήμα 2” 
είναι 12.  
γ) Η λογική πράξη και είναι αληθής όταν μία τουλάχιστον από τις προτάσεις που συνδέει 
είναι αληθής.  
δ) Σε έναν πίνακα μπορεί να υπάρχουν στοιχεία διαφορ ετικού τύπου.  
ε) Η τιμή της έκφρασης «ΤΕΤΑΡΤΗ»< «ΠΕΜΠΤΗ» είναι ΑΛΗΘΗΣ.  

Μονάδες 10  
 
Α2.  α) Να αναφέρετε και να αναλύσετε τους τρόπους αναπαράστασης των αλγορίθμων. 
Ποιος τρόπος είναι ο πιο κατάλληλος;  

Μονάδες 6  
 β) Ποια είναι τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος;  

Μονάδες 4  
 
Α3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  
 
Χ←2  
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
 ΑΝ Χ  MOD 4 > 2 ΤΟΤΕ  
  Χ←Χ+2  
 ΑΛΛΙΩΣ  
  Χ←Χ+3  
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
 ΕΜΦΑΝΙΣΕ Χ  
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>15   



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
α) Να γίνει ο πίνακας τιμών του παραπάνω αλγορίθμου.  

Μονάδες 10  
β) Να γίνει το διάγραμμα ροής του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου.  

Μονάδες 6  
 
Α4. Να μετατραπούν οι παρακάτω  προτάσεις σε σύνθετες εκφράσεις (συνθήκες) στη  
ΓΛΩΣΣΑ:  
1. Ο x είναι μεγαλύτερος του –1 και μικρότερος ή ίσος του 10.   
2. Ο x είναι ίσος με 1 ή με 5 ή με –40.   
3. Ο x είναι μεγαλύτερος του 50 αλλά όχι ίσος με 100.   
4. Ο ακέραιος x είναι θετικός αριθμός πολλαπλάσιο του 3.  

Μονάδες 4  
 

Θέμα Β  
Β1. Να μετατραπεί το ακόλουθο διάγραμμα ροής σε αλγόριθμο.  
 
 
 

  
Μονάδες 6  

 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
Β2. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου με αποκλειστική 
χρήση της δομής Όσο .. .  Επανάλαβε.  
Σ← 0  
Για i  από 1 μέχρι 100  
 Διάβασε Χ  
 Σ← Σ+Χ  
Τέλος_επανάληψης  

Μονάδες 4  
 

Β3. Δίνεται ο πίνακας Α[10], στον οποίο επιθυμούμε να αποθηκεύσουμε όλους τους 
ακεραίους αριθμούς από το 10 μέχρι το 1 με φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα έχουν εισαχθεί 
ορισμένοι αριθμοί,  οι οποίοι εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα:  
 

 
Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα να 
αποκτήσουν τις επιθυμητές τιμές.  
Α[3] ←  3 + Α[.. .]  
Α[9] ← Α[.. .]  –  2 
Α[8] ← Α[.. .]  –  5 
Α[4] ← 5 + Α[.. .]  
Α[5] ← (Α[. . .]  + Α[7])  div 2  

Μονάδες 10  

 
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: 
α) περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων 

Μονάδες 2 
β) εισάγει τα δεδομένα σε κατάλληλους πίνακες αφού εκτελέσει έλεγχο εγκυρότητας. 

Μονάδες 4 
γ) 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, αν ο βαθμός πρόσβασης της Γ’ λυκείου είναι μικρότερος από το βαθμό της Β’ ,  

διαφορετικά ο τελικός βαθμός ισούται με το βαθμό πρόσβασης της Γ’ λυκείου. 
Μονάδες 4 

δ) να εμφανίζει  το όνομα του μαθητή με το μέγιστο βαθμό Γ’ Λυκείου και το όνομα αυτ ού 

με το μικρότερο βαθμό Β’ Λυκείου. 
Μονάδες 5 

ε) να δέχεται το επώνυμο ενός μαθητή και να εμφανίζει  τους βαθμούς του στη Β’ Λυκείου, 

στη Γ’ Λυκείου και τον τελικό του βαθμό. 
 Μονάδες 5 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα Δ  
Σε ΚΤΕΟ της χώρας το 2010 προσέρχονται οχήματα για έλεγχο. Τα οχήματα είναι τριών 
κατηγοριών ΦΟΡΤΗΓΟ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ, ΔΙΚΥΚΛΟ και πληρώνουν 60€, 40€ και 20€ αντίστοιχα. 
Ένα όχημα χαρακτηρίζεται ως προς την προσέλευσή του “ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ” ή 
“ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ”. Τα οχήματα που προσέρχονται εκπρόθεσμα επιβαρύνονται με πρόστιμο 
15,80€.  
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ” το οποίο:  
Γ1. Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.  

Μονάδες 2  
Γ2. Για κάθε όχημα το οποίο προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για έλεγχο:  
α. διαβάζει την κατηγορία του, το έτος της πρώτης κυκλοφορίας και τον τύπο προσέλευσης 
χωρίς κανένα έλεγχο εγκυρότητας.  

(μονάδες 2)  
β. υπολογίζει και εμφανίζει,  με βάση την κατηγορία του και την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη 
προσέλευσή του, το ποσό πληρωμής.  

(μονάδες 4)  
Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων τερματίζει όταν δοθεί η τιμή “Τ” σαν κατηγορία 
οχήματος.  

Μονάδες 6  
Γ3. Εμφανίζει το πλήθος των φορτηγών που προσήλθαν στο ΚΤΕΟ.  

Μονάδες 3  
Γ4. Εμφανίζει την κατηγορία του παλαιότερου οχήματος.  

Μονάδες 5  
Γ5.  Εμφανίζει το συνολικό ποσό προστίμου.  

Μονάδες 4    
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  


