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ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε 
πρότασης και δίπλα το γράµµα «Σ», αν είναι 
σωστή, ή το γράµµα «Λ», αν είναι λανθασµένη. 

1. Επιλύσιµο είναι ένα πρόβληµα για το οποίο 
ξέρουµε ότι έχει λύση, αλλά αυτή δεν έχει 
βρεθεί ακόµη. 

Μονάδες 4 

 

2. Η περατότητα ενός αλγορίθµου αναφέρεται 
στο γεγονός ότι καταλήγει στη λύση του 
προβλήµατος µετά από πεπερασµένο αριθµό 
βηµάτων (εντολών). 

Μονάδες 4 

 

3. Για να αναπαραστήσουµε τα δεδοµένα και τα 
αποτελέσµατα σ’  έναν αλγόριθµο,  χρησιµοF
ποιούµε µόνο σταθερές. 

Μονάδες 4 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Β.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της 
στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που 
αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων. 

ΣΤΗΛΗ Α 

Προβλήµατα 

ΣΤΗΛΗ Β 

Είδος προβληµάτων 

1. Η διαδικασία λύσης 
τους είναι αυτοµαF
τοποιηµένη. 

2. ∆εν έχει βρεθεί λύση, 
αλλά δεν έχει 
αποδειχθεί και η µη 
ύπαρξη λύσης. 

3. Ο τρόπος λύσης τους 
µπορεί να επιλεγεί 
από πλήθος δυνατών 
λύσεων. 

α. Ανοικτά  
 
β. ∆οµηµένα  
 
 
γ. Άλυτα  
 
δ. Ηµιδοµηµένα  

Μονάδες 6 

Β.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της 
στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που 
αντιστοιχεί στη σωστή αλγοριθµική έννοια. 

ΣΤΗΛΗ Α  

Χαρακτηριστικά (Κριτήρια) 

ΣΤΗΛΗ Β 

Αλγοριθµικές ΄Εννοιες 

1. Περατότητα 
 
2. Είσοδος 
 
3. Έξοδος 

α. ∆εδοµένα 
β. Αποτελέσµατα 
γ. Ακρίβεια στην 

έκφραση των εντολών 
δ. Πεπερασµένος χρόνος 

εκτέλεσης. 
Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Γ. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά ποιοι είναι οι 
εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης 
(αναπαράστασης) ενός αλγορίθµου. 

Μονάδες 8 

 

Γ.2. ∆ίδονται τα παρακάτω βήµατα ενός αλγορίθµου: 

α. τέλος 

β. διάβασε δεδοµένα 

γ. εµφάνισε αποτελέσµατα 

δ. αρχή 

ε. κάνε υπολογισµούς 

 

Να τοποθετηθούν στη σωστή σειρά µε την οποία 
εµφανίζονται συνήθως σε αλγορίθµους. 

Μονάδες 8 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Έστω τµήµα αλγορίθµου µε µεταβλητές Α,Β,C,D,X 
και Y. 

D: = 2; 
για Χ:=2 µέχρι 5 µεταβολή 2 κάνε 
Α: =10*Χ; 
Β: =5*Χ+10; 
C: =Α+ΒF(5*Χ); 
D: =3*DF5; 
Υ: =Α+ΒFC+D; 
τέλοςγια 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Να βρείτε τις τιµές των µεταβλητών Α,B,C,D,X και 
Υ σε όλες τις επαναλήψεις. 

Μονάδες 20 
Σηµειώσεις: 

α) αντί του συµβόλου «:=», θα µπορούσε να είχε 
χρησιµοποιηθεί το σύµβολο «←»  

β) αντί του «για Χ:=2 µέχρι 5 µεταβολή 2 κάνε», 
θα µπορούσε να είχε χρησιµοποιηθεί το «για Χ 
από 2 µέχρι 5 µε_βήµα 2», και αντί του 
«τέλοςγια» το «τέλος_επανάληψης» 

γ) το σύµβολο «;» θα µπορούσε να µην είχε 
χρησιµοποιηθεί. 

 
ΘΕΜΑ 3ο 

Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την 
Ολυµπιάδα του ΣίδνεW στο άλµα εις µήκος ένας 
αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a,b,c.  

 

Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: 

α) να διαβάζει τις τιµές των επιδόσεων a,b,c 

Μονάδες 3 

β) να υπολογίζει και να εµφανίζει τη µέση τιµή 
των παραπάνω τιµών 

Μονάδες 7 

γ) να εµφανίζει το µήνυµα «ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ», αν η 
παραπάνω µέση τιµή είναι µεγαλύτερη των 8 
µέτρων.  

Μονάδες 10 
 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά 
µήνα την πολιτική τιµών που φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
 

Πάγιο 1500 δραχµές  
Χρόνος τηλεφωνηµάτων 

(δευτερόλεπτα) 
Χρονοχρέωση 

(δραχµές/δευτερόλεπτο) 
1F500 1,5 

501F800 0,9 
801 και άνω 0,5 

 
Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: 
 
α) να διαβάζει τη χρονική διάρκεια των 

τηλεφωνηµάτων ενός συνδροµητή σε διάστηµα 
ενός µήνα  

Μονάδες 3 
 

β) να υπολογίζει τη µηνιαία χρέωση του 
συνδροµητή 

Μονάδες 12 
 

γ) να εµφανίζει (τυπώνει) τη λέξη «ΧΡΕΩΣΗ» και 
τη µηνιαία χρέωση του συνδροµητή. 

Μονάδες 5 
 
 
 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

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 λύση 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! 


