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Θέµα 1
ο
  

Α. ∆ώστε τον ορισµό του αλγορίθµου 

Μονάδες 10 

 

Β. Σε τρία διαφορετικά σηµεία της Αθήνας καταγράφηκαν στις 12 το µεσηµέρι οι θερµοκρασίες 

a,b,c. 

Να αναπτύξετε αλγόριθµο που: 

1. Να διαβάζει τις θερµοκρασίες a,b,c.  

2. Να υπολογίζει και να εµφανίζει τη µέση τιµή των παραπάνω θερµοκρασιών.  

3. Να εµφανίζει το µήνυµα «ΚΑΥΣΩΝΑΣ» αν η µέση τιµή είναι µεγαλύτερη των 37 

βαθµών Κελσίου.  

Μονάδες 15 

 

Θέµα 2
ο
  

 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε πρότασης και δίπλα το γράµµα Σ αν είναι 

σωστή ή το Λ αν είναι λανθασµένη. 

 

1. Όλα τα προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

2. Ο υπολογισµός του εµβαδού τετραγώνου είναι πρόβληµα άλυτο.   

3. Το διάγραµµα ροής (flow chart) είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθµου.   

4. Η οµάδα εντολών που περιέχεται σε µια δοµή επιλογής µπορεί να µην εκτελεστεί.   

5. Τα στοιχεία ενός πίνακα µπορεί να είναι διαφορετικού τύπου.  

Μονάδες 10 

 

Β. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου 

 

∆ΙΑΒΑΣΕ a  

b := 2 * a + 1  

c := a + b  

ΑΝ c > b ΤΟΤΕ 

b : = c  

ΑΛΛΙΩΣ  
c : = b  

ΤΕΛΟΣ ΑΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΕ a,b,c  

 

Μετά την εκτέλεση του παραπάνω τµήµατος αλγορίθµου, ποιες θα είναι οι τιµές των 

µεταβλητών a,b,c που θα εµφανισθούν, όταν 

i) a = 10 και ii) a = -10  

ii)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντί του συµβόλου := µπορεί ισοδύναµα να χρησιµοποιηθεί το ¬ 

Μονάδες 15 

 

 

 

 



Θέµα 3
ο
  

Α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τρεις βασικές δοµές που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη 

αλγορίθµων. 

Μονάδες 10 

 

Β. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο 100 ακεραίους αριθµούς, να 

υπολογίζει το γινόµενό τους και να το εµφανίζει. 

Μονάδες 15 

 

Θέµα 4
ο
  

 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Ι και δίπλα σε κάθε τον αριθµό της 

στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στο σωστό τύπο δεδοµένων. 

 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  ΤΥΠΟΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Ι  ΙΙ  

α. Ύψος εφήβου 1 Ακέραιος 

β. Επώνυµο µαθητή 2 Πραγµατικός 

γ. Αριθµός επιβατών σε αεροπλάνο 3 Αλφαριθµητικός – συµβολοσειρά 

  4 Λογικός 

 

Μονάδες 10 

 

Β. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που να υπολογίζει και να εµφανίζει το µήκος της περιφέρειας L 

ενός κύκλου ακτίνας R. Η ακτίνα θα δίδεται από το πληκτρολόγιο. Χρησιµοποιήστε το τύπο 

L=2pR όπου p=3,14. 

Μονάδες 15 

 

 


