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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α.1.  Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κατηγορίες προβληµάτων µε κριτήριο τη 
δυνατότητα επίλυσής τους (επιλυσιµότητα). 

Μονάδες 9 

 

 2.Να γράψετε σε ψευδογλώσσα (ψευδοκώδικα) τη γενική µορφή (σύνταξη) 
κάθε µιας από τις τρεις δοµές επανάληψης. 

Μονάδες 15 

 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε πρότασης και δίπλα τη 
λέξη "Σωστό", αν είναι σωστή, ή τη λέξη "Λάθος" ,  αν είναι λανθασµένη. 

1.  Στο διάγραµµα ροής το σχήµα του ρόµβου δηλώνει το τέλος ενός 
αλγορίθµου. 

2.  Η εντολή εκχώρησης τιµής αποδίδει το αποτέλεσµα µιας έκφρασης 
(παράστασης) σε µια µεταβλητή. 

3.  Η συνθήκη που ελέγχεται σε µια δοµή επιλογής µπορεί να πάρει 
περισσότερες από δύο διαφορετικές τιµές.  

4.  Σε µια εντολή εκχώρησης είναι δυνατόν µια παράσταση στο δεξιό 
µέλος να περιέχει τη µεταβλητή που βρίσκεται στο αριστερό µέλος. 

Μονάδες 8 

 

Γ.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς των τιµών της Στήλης Α  
και δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό τύπο 
δεδοµένων.  

Στήλη Α 

Τιµή 

Στήλη Β 

Τύπος ∆εδοµένων 

1.  345 
 
2.  "Αληθής" 
 

α.  Αλφαριθµητικός (συµβολοσειρά)    
 
β.  Αριθµητικός (ακέραιος, πραγµατικός) 
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3.  Ψευδής 
 
4. I15,3 

γ. Λογικός 
 
 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

΄Εστω τµήµα αλγορίθµου µε µεταβλητές Χ, Μ, Ζ. 

Μ:=0;  Ζ:=0; 

για Χ:=0 µέχρι 10 µεταβολή 2 κάνε 

αν Χ<5 

 Ζ:=Ζ+Χ; 

αλλιώς 
 Μ:=Μ+Χ-1; 

τέλοςαν 

τέλοςγια 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές των µεταβλητών Χ, Μ, Ζ σε όλες τις επαναλήψεις. 

Μονάδες 20 

Σηµειώσεις: 

α) αντί του συµβόλου " := ", θα µπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί το σύµβολο " ← " 

β) αντί του "για Χ:=0 µέχρι 10 µεταβολή 2 κάνε", θα µπορούσε να είχε χρησιµοποιηθεί 

το "για Χ από 0 µέχρι 10 µε_βήµα 2", αντί του "τέλοςγια" το "τέλος_επανάληψης" 

και αντί του "τέλοςαν" το "τέλος_αν" 

γ) το σύµβολο " ; " θα µπορούσε να µη χρησιµοποιηθεί. 

 

ΘΕΜΑ  3ο 

Μια οικογένεια  κατανάλωσε Χ  Κwh (κιλοβατώρες) ηµερήσιου  ρεύµατος και  Υ  

Kwh νυχτερινού  ρεύµατος.  Το  κόστος ηµερήσιου  ρεύµατος  είναι  30 δρχ .  ανά Kwh 

και του  νυχτερινού  15 δρχ .  ανά Kwh 

Να αναπτύξετε έναν  αλγόριθµο  ο οποίος:  

α.  να  διαβάζει  τα  Χ ,  Υ   

Μονάδες 3 

 

β .  να υπολογίζει και να εµφανίζει το συνολικό κόστος της κατανάλωσης ρεύµατος της 

οικογένειας 

Μονάδες 9 

γ .  να  εµφανίζει  το µήνυµα ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,  αν  το  συνολικό  

κόστος είναι   µεγαλύτερο από 100.000 δραχµές.  

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 4ο 

Ο τελικός βαθµός ενός µαθητή σ' ένα µάθηµα υπολογίζεται µε βάση την προφορική και τη γραπτή 

βαθµολογία του µε την ακόλουθη διαδικασία: 

Αν η διαφορά των δύο βαθµών είναι µεγαλύτερη από πέντε (5) µονάδες, τότε ο προφορικός βαθµός 

προσαρµόζεται (δηλαδή αυξάνεται ή µειώνεται) έτσι,   ώστε η αντίστοιχη διαφορά να µειωθεί στις 
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τρεις (3) µονάδες, αλλιώς ο προφορικός βαθµός παραµένει αµετάβλητος. Ο τελικός βαθµός είναι ο 

µέσος όρος των δύο βαθµών. 

Παράδειγµα προσαρµογής προφορικού βαθµού:  

Αν ο γραπτός βαθµός είναι 18 και ο προφορικός 11, τότε ο προφορικός γίνεται 15, ενώ, αν ο 

γραπτός είναι 10 και ο προφορικός 19, τότε ο προφορικός γίνεται 13. 

 

Να αναπτύξετε έναν αλγόριθµο ο οποίος: 

 

α. να διαβάζει τους δύο βαθµούς  

 Μονάδες 3 

β. να υπολογίζει τον τελικό βαθµό σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία 

Μονάδες 12 

 

γ. να εµφανίζει τον τελικό βαθµό και, αν αυτός είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 10, το 

µήνυµα ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ, αλλιώς το µήνυµα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

Μονάδες 5 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο 

µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα 

χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε µολύβι. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας 

παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά  την  αποχώρησή  σας να  παραδώσετε  µαζί  µε  το τετράδιο  και  τα  

φωτοαντίγραφα,  τα οποία και  θα  καταστραφούν  µετά  το πέρας  της εξέτασης.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 

4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


