
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 (ΕΞΙ) 

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.  Στην επαναληπτική δομή Όσο … επανάλαβε  ο βρόχος επανάληψης 

τερματίζεται όταν η συνθήκη είναι Αληθής.  

2. Όλες οι δομές επανάληψης μπορούν να μετατραπούν σε Όσο ... επανάλαβε.  

3. Στην εντολή ΓΙΑ ο βρόχος επαναλαμβάνεται για προκαθορισμένο αριθμό 

επαναλήψεων.  

4.   Ο βρόχος Για x από 5 μέχρι 5 με_βήμα 3 εκτελείται μία μόνο φορά.  

5.   Η εντολή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ  εκτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον 

μία φορά. 

 (μονάδες  5) 

 
Α2.  Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

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

προτεινόμενων):  

 

i.    Η συνθήκη α > β ή α <= β  

α) είναι πάντα Αληθής      β) είναι πάντα Ψευδής  

γ) δεν υπολογίζεται      δ) τίποτα από τα προηγούμενα  

 

ii.  Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι εντολές 

στο διπλανό βρόχο;  

 

α) καμία     β) μία     γ) δύο     δ) τρεις     

ε) τέσσερις     στ) άπειρες  

 

 

iii.  Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι εντολές στο διπλανό 

βρόχο;  

 

α) καμία     β) μία     γ) δύο     δ) τρεις     ε) τέσσερις     

στ) άπειρες  

y   -3 

Αρχή_επανάληψης  

     Εμφάνισε y  

      y   y - 1 

Μέχρις_ότου  y > -2 

Για i από 1 μέχρι 7 με_βήμα -3 

     Εμφάνισε i^2 

Τέλος_επανάληψης  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

iv.  Ποια η λειτουργία του παρακάτω αλγόριθμου;  

  

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:  

Β   10  

Διάβασε  Α 

Β   Α 

Αν Α < 0 τότε 

    Β  -Α 

Τέλος_αν  
Α  0  

Εκτύπωσε  Β  

 

α) Τυπώνει τον αριθμό που 

διάβασε 

β) Τυπώνει την απόλυτη τιμή του 

αριθμού που διάβασε 

γ) Τυπώνει πάντα την τιμή 0  

δ) Τυπώνει πάντα την τιμή 10  

ε) Τίποτα από τα παραπάνω  

 

 

 (μονάδες 4) 

 
Α3.  Δίνονται τα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμων: 

 

Αν x > 0 τότε  

     x  x - 5 

αλλιώς  

     x  x + 11 

Τέλος_αν  
Εμφάνισε  x 

Αν x > 0 τότε  

     x  x – 5 

Τέλος_αν  

Αν x <= 0 τότε 

     x  x + 11 

Τέλος_αν  

Εμφάνισε  x 

 
α) Είναι οι αλγόριθμοι ισοδύναμοι (Ναι ή Όχι);  

(μονάδα  1) 

β) Κάνετε επαλήθευση δοκιμάζοντας με  

i) x = 7   ii) x = 3. 

 (μονάδες 2)  

 
γ) Ποια αλλαγή προτείνετε στον δεύτερο αλγόριθμο για να γίνουν ισοδύναμοι;  

 (μονάδες 2) 

 

Α4.  
i) Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;  

 

Για x από 1 μέχρι  5  

    y   (x^2-4)/(x-2) 

Τέλος_επανάληψης  

(μονάδα 1) 

Δικαιολογείστε την απάντησή σας.  

(μονάδα 2) 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ii) Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;  

 

Διάβασε  x 

Όσο x <> 0 επανάλαβε  

    y   2*x 

    Εμφάνισε  y 

Τέλος_επανάληψης  
 

 (μονάδα 1) 

Δικαιολογείστε την απάντησή σας.  

(μονάδα 2) 

 

A5.  Να γράψετε από την αρχή ισοδύναμο  τμήμα αλγορίθμου με το παρακάτω, 

χρησιμοποιώντας μόνο απλές δομές επιλογής Αν … τότε … Τέλος_αν .  

 

Διάβασε x 

Αν x=3 τότε  

       x  2 

αλλιώς_αν x=2 τότε  

       x  1 

αλλιώς_αν x=1 τότε  

       x  4 

Τέλος_αν  
Εμφάνισε  x 

 

(μονάδες  3) 

Α5.   
 

i) Να μετατρέψετε το διπλανό 

διάγραμμα ροής σε ψευδογλώσσα , 

συμπληρώνοντας στην κατάλληλη 

θέση την εντολή m   0. 

(μονάδες  4) 

 

ii) Να γίνει παρακολούθηση τιμών. 

Τι εμφανίζει αυτός ο αλγόριθμος;  

 

(μονάδες  3) 
 

 

 

 

 

 

Αρχή  

Τέλος 

  k > 17  
Ψευδής  

Αληθής  

k  k + 3  

k  5  

m  m + k  

Εμφάνισε m 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

Α7.  

 

 

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

χρησιμοποιώντας μόνο απλές δομές επιλογής Αν … τότε … Τέλος_αν .  

 

Αν συνθήκη1 τότε 

      Εντολές1  

αλλιώς  

      Αν συνθήκη2 τότε 

            Εντολές2  

      αλλιώς  

            Εντολές3  

      Τέλος_αν 
      Εντολές4  

Τέλος_αν  
 (μονάδες  5) 

 
Α8. Το παρακάτω τμήμα προγράμματος να μετατραπεί σε ισοδύναμο, 

χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη δομή επανάληψης ΟΣΟ… ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ .  

 

D  0  

ΓΙΑ M ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4  

    ΓΙΑ N ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2  

        D  D + 3  

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΓΡΑΨΕ  D 

(μονάδες  3) 

 
Α9. Ο παρακάτω αλγόριθμος διαβάζει το βαθμό Β ενός μαθητή ελέγχοντας την 

εγκυρότητά του, δηλαδή να είναι μεγαλύτερος από 0 και μικρότερο ς  από 20, και 

στη συνέχεια τον εμφανίζει .  Συμπληρώστε τα κενά καταλλήλως.                                                                                                                          

 
Αλγόριθμος Βαθμός 

Διάβασε …… 

Όσο  ……………………… επανάλαβε  

    Διάβασε …… 

Τέλος_επανάληψης  
Εμφάνισε  …… 

Τέλος  Βαθμός  

(μονάδες  3) 

Μονάδες 40 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ Β : 

 

Β1.  

i) Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 10 αριθμούς, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το 

μέγιστο. 

(μονάδες  4) 

ii) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.  

(μονάδες  7) 

  
B2.  Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 10 αριθμούς, θα υπολογίζει και 

θα εμφανίζει το μέγιστο και την πρώτη θέση  (σειρά) στην οποία παρατηρείται  

(πχ για είσοδο 17, 23, 12, 21, 17, 23, 14, 15, 11, 13 στην οθόνη θα πρέπει να 

εμφανίζεται  

Μέγιστο: 23  στη  θέση: 2  ). 

 (μονάδες 4) 
 

Β3.   
Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 10 αριθμούς, θα υπολογίζει και θα 

εμφανίζει το μέγιστο και όλες τις θέσεις  στις οποίες παρατηρείται  

(πχ για είσοδο 17, 23, 12, 21, 17, 23, 14, 15, 11, 13 στην οθόνη θα πρέπει να 

εμφανίζεται  

Μέγιστο: 23   

θέση: 2   
θέση: 6 ). 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 20  

ΘΕΜΑ Γ : 
 

Γ1) Σε ένα λογαριασμό καταθέσεων τοποθετήσατε αρχικό κεφάλαιο 1000 €. Με 

δεδομένο ότι κάθε χρόνο το ποσό αυξάνεται κατά 3%, να γραφεί αλγόριθμος ο 

οποίος: 

i) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει σε πόσα χρόνια θα έχετε τουλάχιστο το  

διπλάσιο του  αρχικού  σας κεφαλαίου . 

                                                                                               (μονάδες 5) 

ii) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το τελικό κεφάλαιο  

                                                                                               (μονάδες 2) 

iii) θα ελέγχει αν το τελικό κεφάλαιο υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικού και θα 

εμφανίζει το πιθανό περίσσευμα χρημάτων.  

                                                                                               (μονάδες 2) 

iv) Για  καθεμία από τις μεταβλητές που χρησιμοποιήσατε στον αλγόριθμο να 

δηλώσετε τον τύπο δεδομένων.  

(μονάδες  2) 

 

 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Γ2) Να γραφεί ο παραπάνω αλγόριθμος ξανά από την αρχή ,  με τις απαραίτητες 

αλλαγές στην είσοδο και τη συνθήκη τερματισμού, αν  το αρχικό κεφάλαιο 

εισάγεται από το πληκτρολόγιο  με έλεγχο δεδομένων (να είναι θετικό). 

                                                                                               (μονάδες 3) 

 
Γ3) Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τα ονόματα μαθητών .  Ο 

αλγόριθμος θα τερματίζει όταν δοθεί σαν είσοδος ο κενός χαρακτήρας.  Για κάθε 

μαθητή θα διαβάζει τους βαθμούς του  σε τρία μαθήματα, θα υπολογίζει και θα 

εμφανίζει το μέσο όρο των βαθμών  του. Στο τέλος θα εμφανίζει το πλήθος των 

μαθητών για τους οποίους έγινε η παραπάνω επεξεργασία.  

                                                                                               (μονάδες 6) 

 Μονάδες 20 

                                                      

 

ΘΕΜΑ Δ : 

 

Ένα Internet Café έχει 30 πελάτες και χρεώνει κλιμακωτά τη χρήση υπολογιστών 

ως εξής: 

 Για την πρώτη ώρα χρεώνει 0.02 € ανά λεπτό χρήσης  

 Για τα επόμενα 30’ πέραν της 1
ης

 ώρας χρεώνει 0.015 € ανά λεπτό  

 Για τον υπόλοιπο χρόνο πέραν της 1.5 ώρας χρεώνει 0.01 € το λεπτό  

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:  

Δ1) για κάθε πελάτη θα δέχεται ως είσοδο τα λεπτά χρήσης του υπολογιστή. Τα 

λεπτά χρήσης θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά όταν είναι θετικοί αριθμοί (να 

κάνετε τον έλεγχο δεδομένων)  

(μονάδες  3) 

Δ2) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει σύμφωνα με την παραπάνω κλιμακωτή 

χρέωση τι πρέπει να πληρώσει καθένας από τους 30 πελάτες που χρησιμοποίησαν 

τους υπολογιστές,  

(μονάδες  5) 

Δ3) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα συνολικά έσοδα που είχε το Internet Café 

από τους 30 πελάτες,  

(μονάδες  6) 

Δ4) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το  φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί, 

συνοδευόμενο από το μήνυμα “ΦΟΡΟΣ”, αν γνωρίζουμε ότι το 20% των εσόδων 

του παρακρατείται από την εφορία.  

(μονάδες  3) 

Δ5) Για καθεμία από τις μεταβλητές που χρησιμοποιήσατε στον αλγόριθμο να 

δηλώσετε τον τύπο δεδομένων.  

(μονάδες  3) 

Μονάδες 20  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


