
  
EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   

∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ   
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)  

  

ΘΕΜΑ 1ο  

Α. Να χαρακτηρίσετε καθεµιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, 
δίπλα από τον αριθµό κάθε πρότασης, το γράµµα Σ, αν αυτή είναι Σωστή, ή το γράµµα Λ, 
αν αυτή είναι Λανθασµένη.  

1. ∆εν υπάρχει αλγόριθµος για τη σχεδίαση αλγορίθµων.  

Μονάδες 2  

2. Ο βρόχος Για Κ από 5 µέχρι 5 δεν εκτελείται καµία φορά.  

Μονάδες 2  

3. Αλγόριθµοι + ∆οµές ∆εδοµένων = Προγράµµατα.  

Μονάδες 2  

4. Στη δοµή ενός προγράµµατος το τµήµα δήλωσης των σταθερών ακολουθεί το τµήµα 
δήλωσης των µεταβλητών.  

Μονάδες 2  

5. Εµφωλευµένα ΑΝ ονοµάζονται δύο ή περισσότερες εντολές της µορφής ΑΝ ... ΤΟΤΕ ... 
ΑΛΛΙΩΣ  που περιέχονται η µία µέσα στην άλλη.   

Μονάδες 2  

  

Β. 1. Να αναφέρετε τις τρεις λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει ένας υπολογιστής.  

Μονάδες 3  

 2. Για την εντολή εκχώρησης:  

 i. Να γράψετε τη σύνταξή της.  
 

Μονάδες 2  

 ii. Να περιγράψετε τη λειτουργία της.  

Μονάδες 3  

 

 3. Να δώσετε τους ορισµούς των παρακάτω όρων:  

 i. ∆εδοµένο.  

 ii. Πληροφορία.  

 iii. Επεξεργασία δεδοµένων.  

Μονάδες 6  



   
 
  

Γ. Να γράψετε τις παρακάτω µαθηµατικές εκφράσεις σε ΓΛΩΣΣΑ:   

1.    

Μονάδες 3  
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       Μονάδες 3  

∆. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγόριθµου:  

 α ← 1  

β ← 3  

Όσο α < 10 επανάλαβε  

 z ← α + β  

 β ← β + 1  

 α ← α + 2  

Τέλος_επανάληψης  

 Να µετατραπεί σε ισοδύναµο χρησιµοποιώντας τη δοµή επανάληψης 
Αρχή_επανάληψης...Μέχρις_ότου.  

Μονάδες 10  
  

ΘΕΜΑ 2ο  

α. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος σε ψευδογλώσσα:  

 Αλγόριθµος ΑΣΚΗΣΗ  

 Κ ← 23  

 ∆ιάβασε Λ  

 Αν Κ > Λ τότε  

   Εµφάνισε “ΕΝΑ”  

 αλλιώς_αν Κ < Λ τότε  

   Εµφάνισε “∆ΥΟ”  

 αλλιώς   

   Εµφάνισε “ΤΡΙΑ”  

 Τέλος_αν  

 Τέλος ΑΣΚΗΣΗ  

Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραµµα ροής.  

Μονάδες 10  

β. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγόριθµου:  



  

α ← 5  

β ← 3  

Για Χ από 2 µέχρι 7 µε_βήµα 4  

 Όσο α < =10 επανάλαβε  

  β ← β + α  

  α ← α + 4  

 Τέλος_επανάληψης  

 Εµφάνισε α, β  

 α ← 4  

Τέλος_επανάληψης  

Εµφάνισε α  

   

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που εµφανίζονται κατά την εκτέλεση του παραπάνω 
τµήµατος αλγόριθµου.   

Μονάδες 10  

  
  
ΘΕΜΑ 3ο  

΄Ενας καταναλωτής διαθέτει 150 € για αγορά ρυζιού, προκειµένου να το δωρίσει σε ένα 
φιλανθρωπικό ίδρυµα. Σε ένα πολυκατάστηµα διατίθενται πακέτα ρυζιού σε τέσσερις 
διαφορετικές συσκευασίες από διαφορετικές εταιρείες.   

Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:  

α. ∆ιαβάζει το όνοµα της εταιρείας, την αξία και την ποσότητα σε γραµµάρια για κάθε µία από τις 
τέσσερις συσκευασίες ρυζιού.  

Μονάδες 4  

  
β. Υπολογίζει και εµφανίζει το όνοµα της εταιρείας που προσφέρει το ρύζι στην πλέον 

συµφέρουσα για τον καταναλωτή συσκευασία (να θεωρήσετε ότι υπάρχει µόνο µία τέτοια 
εταιρεία).  

Μονάδες 10  

γ. Υπολογίζει και εµφανίζει τον αριθµό των πακέτων που µπορεί να αγοράσει από την πλέον 
συµφέρουσα για τον καταναλωτή συσκευασία (σύµφωνα µε το ερώτηµα β).  

Μονάδες 6  

  

ΘΕΜΑ 4ο  

Σε ένα Μετεωρολογικό Σταθµό καταγράφονται ανά ηµέρα και ώρα η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος για µία εβδοµάδα. Να γράψετε αλγόριθµο που:  

α. ∆ιαβάζει:  

 • τα ονόµατα των επτά ηµερών της εβδοµάδας και τα καταχωρεί σε µονοδιάστατο πίνακα.  
 

Μονάδες 2  

 • τη θερµοκρασία για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας και κάθε ώρα της ηµέρας και την 
καταχωρεί σε δισδιάστατο πίνακα, ελέγχοντας οι τιµές της θερµοκρασίας να είναι από –



20 µέχρι και 50.  
 

Μονάδες 3  

  
β. Υπολογίζει για κάθε ηµέρα τη µέση θερµοκρασία και την καταχωρεί σε µονοδιάστατο πίνακα.  

Μονάδες 5  

  

γ. Βρίσκει και εµφανίζει τη µέγιστη µέση θερµοκρασία της εβδοµάδας από τον πίνακα των µέσων 
θερµοκρασιών.  

Μονάδες 4  

  

δ. Βρίσκει και εµφανίζει την ηµέρα της εβδοµάδας µε τη µέγιστη µέση θερµοκρασία (να θεωρήσετε 
ότι υπάρχει µόνο µία τέτοια ηµέρα).  

Μονάδες 2  

ε. Υπολογίζει και εµφανίζει το πλήθος των ηµερών της εβδοµάδας που είχαν µέση θερµοκρασία 

µεγαλύτερη των 20 
o

C.  

Μονάδες 4  

  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

 1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο 
µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο.   

 2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις 
σας παραδοθούν.           ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.  

 
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.  
 4. Μπορείτε να σχεδιάσετε και µε µολύβι τα σχήµατα.  
 5. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.  
 6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.  
 7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά την έναρξη της εξέτασης.  
 
  
  

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


