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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):  

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

  

ΘΕΜΑ 1ο  
Α.  1. Τι είναι οι τελεστές και ποιες είναι οι κατηγορίες των       τελεστών;  

Μονάδες 4   

2. Να δώσετε τον ορισµό της δοµής δεδοµένων.  

 Μονάδες 3  

3. Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στη χρήση των εµφωλευµένων 
βρόχων.  

Μονάδες 9  
Β. ∆ίνεται η παρακάτω εντολή:  
  
 Για Α από Β µέχρι Γ µε_βήµα ∆  

   Εµφάνισε "ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ"  

 Τέλος_επανάληψης  
  
 Να γράψετε στο τετράδιό σας πόσες φορές εκτελείται η εντολή Εµφάνισε για καθένα από τους 

παρακάτω συνδυασµούς των τιµών των µεταβλητών Β, Γ και ∆:  
  
 1. Β = 2  Γ = 5  ∆ = 1  
 2. Β =51  Γ = 1  ∆ = 0,5  
 3. Β =57  Γ =56  ∆ =55  
 4. Β = 5  Γ = 5  ∆ = 1  

Μονάδες 8  

  
Γ. 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. Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος η εντολή ∆ΙΑΒΑΣΕ διακόπτει την εκτέλεσή του 

και περιµένει την εισαγωγή τιµών από το πληκτρολόγιο.  
Μονάδες 2  

2. Η στοίβα χρησιµοποιεί δύο δείκτες.  

Μονάδες 2  

3. Ένα επιλύσιµο πρόβληµα µπορεί να είναι αδόµητο.  

Μονάδες 2  

4. Η χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ λόγω της συµπαγούς δοµής αποτελεί µειονέκτηµα στο 
προγραµµατισµό.  

Μονάδες 2  

5. Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου (=) και του 
διάφορου (<>).  

Μονάδες 2  

∆. Να γράψετε στο τετράδιό σας καθένα από τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα του ένα 



γράµµα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση.  
  

Στήλη Α  
  

όνοµα µεταβλητής  

Στήλη Β  
  

χαρακτηρισµός  
  

1.  Φ.Π.Α.    
α.   αποδεκτή  

2.  2ΑΒ   

3.  ΒΑΘΜΟΣ   

4.  "ΜΙΣΘΟΣ"   

5.  Α32    

6.  ΑΚΕΡΑΙΟΣ  

β.   µη αποδεκτή 

 

 
  

 Μονάδες 6  
ΘΕΜΑ 2ο  
  
∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:   
  

Χ←2  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

 Y←X DIV 2  

 Z←A_M(X/3)  

 ΑΝ Ζ>0 ΤΟΤΕ   

Α←Z  

 ΑΛΛΙΩΣ   

Α←Υ  

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

 ΓΡΑΨΕ Χ, Υ, Ζ, Α  

Χ←Χ+3  

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>10  

  
α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές των µεταβλητών που θα εµφανιστούν σε κάθε 

επανάληψη.  

Μονάδες 12  

β. Να µετατρέψετε το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου σε ισοδύναµο µε χρήση της δοµής 
επανάληψης ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ.  

Μονάδες 8  
ΘΕΜΑ 3ο  
Μία εταιρεία  ασφάλισης οχηµάτων καθορίζει το ετήσιο κόστος ασφάλισης ανά τύπο οχήµατος 
(δίκυκλο ή αυτοκίνητο) και κυβισµό, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες:  

 

 

 



 

∆ΙΚΥΚΛΟ  

Κυβισµός   

(σε κυβικά εκατοστά)  

Κόστος Ασφάλισης  

(σε ευρώ)  

έως και 125   100   

πάνω από 125   140   

 
  

 
  

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

Να αναπτύξετε αλγόριθµο, ο οποίος:  

α. Να διαβάζει την ηλικία ενός οδηγού, τον τύπο 
του οχήµατος και τον κυβισµό του, ελέγχοντας ώστε ο τύπος του οχήµατος να είναι 
«∆ΙΚΥΚΛΟ» ή «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ».  

Μονάδες 6  

β. Να υπολογίζει και να εµφανίζει το ετήσιο κόστος ασφάλισης του οχήµατος.  

Μονάδες 14   

Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι η ηλικία του οδηγού είναι τουλάχιστον 18 ετών.  

ΘΕΜΑ 4
ο

 

Σε ένα πανεπιστηµιακό τµήµα εισήχθησαν κατόπιν γενικών εξετάσεων 235 φοιτητές 
προερχόµενοι από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ή τη ΘΕΤΙΚΗ κατεύθυνση.   

Να αναπτύξετε αλγόριθµο, ο οποίος:   

α. Για καθένα από τους 235 φοιτητές διαβάζει:  

 • το ονοµατεπώνυµό του,  

 • τα µόρια εισαγωγής του,   

 • την κατεύθυνσή του, η οποία µπορεί να είναι «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ» ή «ΘΕΤΙΚΗ», 
ελέγχοντας την εγκυρότητα εισαγωγής της  

 
και καταχωρίζει τα δεδοµένα αυτά σε τρεις πίνακες.  

Μονάδες 4  

β. Υπολογίζει και εµφανίζει:  

1. το µέσο όρο των µορίων εισαγωγής των φοιτητών που προέρχονται από την 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ κατεύθυνση.  

Μονάδες 5  

2. το ποσοστό των φοιτητών, που προέρχονται από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ κατεύθυνση.  

Μονάδες 2   

3. την κατεύθυνση, από την οποία προέρχεται ο φοιτητής µε τα περισσότερα µόρια 
εισαγωγής (να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ισοβαθµίας).  

Μονάδες 5   

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  

Κυβισµός  

(σε κυβικά εκατοστά)  

Κόστος Ασφάλισης  

(σε ευρώ)  

έως και 1400   400   

από 1401 έως και 1800  500   

πάνω από 1800   700   



4. τα ονοµατεπώνυµα των φοιτητών που προέρχονται από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
κατεύθυνση, για τους οποίους τα µόρια εισαγωγής τους είναι περισσότερα από το 
µέσο όρο των µορίων εισαγωγής των φοιτητών που προέρχονται από την  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ κατεύθυνση.  

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. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.  
 5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.  
 6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.  
 
  
  

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


