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Οι παρακάτω ερωτήσεις δεν πρέπει να εκληφθούν ούτε ως SOS ούτε ότι περιλαμβάνουν όλες τις 
πιθανές ερωτήσεις 
 
 

Παράγραφος 2.1 
1. Δώστε τον ορισμό του αλγορίθμου. 

2. Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί κάθε αλγόριθμος; Αναλύστε τα. 

3. Δώστε ένα παράδειγμα αλγορίθμου από την καθημερινή σας ζωή. 

 

Παράγραφος 2.3 
4. Περιγράψτε τους τρόπους περιγραφής και αναπαράστασης των αλγορίθμων. Ποια μειονεκτήματα έχει ο καθένας; Ποιος 

είναι ο καλύτερα δομημένος τρόπος; 

 

Παράγραφος 2.4 – 2.4.1 
5. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου (βασικές αλγοριθμικές δομές); 

6. Τι γνωρίζετε για τα διαγράμματα ροής; Ποια τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε σε αυτά; Σχεδιάστε τα και περιγράψτε τα. 

7. Να περιγραφεί η δομή της ακολουθίας και να δοθεί σε ελεύθερο κείμενο, φυσική γλώσσα κατά βήματα, διάγραμμα ροής 
και ψευδογλώσσα ένα παράδειγμα αυτής της αλγοριθμικής προσέγγισης. 

8. Να περιγράψετε αναλυτικά πώς γίνεται η εισαγωγή δεδομένων σε ψευδογλώσσα. Να εξηγηθεί η εντολή που 
χρησιμοποιείται. 

9. Τι κάνει η εντολή πλήθοςπλήθος+100 ; 

10. Τι κάνει η εντολή xx+x ; 

11. Πώς γίνεται η εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε ψευδογλώσσα; Να εξηγηθεί η εντολή που χρησιμοποιείται. 

12. Τι είναι οι σταθερές (constants) σε έναν αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα και πώς διακρίνονται (ποιοι οι τύποι) ανάλογα με το 
είδος της τιμής που μπορούν να πάρουν (βλέπε και σελίδα 46); 

13. Τι είναι οι μεταβλητές (variables) σε έναν αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα και πώς διακρίνονται (ποιοι οι τύποι) ανάλογα με 
το είδος της τιμής που μπορούν να πάρουν (βλέπε και σελίδα 46); 

14. Ποιοι οι κανόνες ονοματολογίας μεταβλητών, σταθερών και αλγορίθμων; 

15. Τι είναι οι τελεστές, τι γνωρίζετε για τους τελεστές της ψευδογλώσσας (τι είναι, σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται και 
ποιοι οι τελεστές της κάθε κατηγορίας) (βλέπε και σελίδα 46); 

16. Ποια είναι η ιεραρχία (σειρά προτεραιότητας) των αριθμητικών τελεστών της ψευδογλώσσας και της ΓΛΩΣΣΑΣ (βλέπε και 
σελίδα 154); 

17. Τι γνωρίζετε για τις εκφράσεις σε έναν αλγόριθμο (βλέπε και σελίδα 46); Τι εννοούμε λέγοντας «αποτίμηση έκφρασης»; 

18. Τι γνωρίζετε για την εντολή εκχώρησης τιμής; Να δοθεί η σύνταξη και να περιγραφεί η λειτουργία της. 

 

Παράγραφος 2.4.2, Σελ. 39, Σελ. 165-168 
19. Πότε χρησιμοποιείται η δομή της επιλογής; 

20. Να περιγραφεί η δομή και λειτουργία της απλής επιλογής (ΑΝ ... ΤΟΤΕ ...). 

21. Να περιγραφεί η δομή και λειτουργία της σύνθετης επιλογής (ΑΝ ... ΤΟΤΕ ... ΑΛΛΙΩΣ ...). 

22. Τι γνωρίζετε για τις λογικές εκφράσεις/συνθήκες (από τι αποτελούνται, τι γίνεται σε αυτές, ποιες τιμές παίρνουν); Σε τι 
διαφέρουν από τις αριθμητικές εκφράσεις;  

23. Ποιοι είναι οι τελεστές σύγκρισης και πού χρησιμοποιούνται; 

24. Πώς γίνεται η σύγκριση ατομικών χαρακτήρων; 

25. Πώς γίνεται η σύγκριση αλφαριθμητικών δεδομένων; 

26. Τι είδους σύγκριση μπορεί να γίνει μεταξύ λογικών τιμών; 
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Παράγραφοι 2.4.3, 2.4.4, Σελ. 169-172 
27. Πότε χρησιμοποιείται η δομή της πολλαπλής επιλογής; 

28. Να περιγράψετε τη δομή και τη λειτουργία της πολλαπλής επιλογής και να δώσετε ένα παράδειγμα. 

29. Τι είναι οι σύνθετες εκφράσεις/συνθήκες; Όταν σε μια έκφραση συνδυάζονται αριθμητικοί, συγκριτικοί και λογικοί 
τελεστές, ποια είναι η ιεραρχία μεταξύ των τελεστών (η σειρά με την οποία εφαρμόζονται, η σειρά με την οποία γίνονται 
οι πράξεις); 

30. Ποιοί είναι οι λογικοί τελεστές; Να γράψετε τους πίνακες αληθείας των λογικών τελεστών. 

31. Τι είναι οι εμφωλευμένες δομές επιλογής (εμφωλευμένα ΑΝ); Δώστε ένα παράδειγμα. 

 

Δομές επανάληψης §§ 2.4.5 (σελ. 39-42), σελ. 173-174 
32. Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης; 

33. Ποιες είναι οι τρεις επαναληπτικές δομές;  

34. Τι είναι ο βρόχος; 

35. Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Όσο ...επανάλαβε.  

36. Να σχεδιαστεί το διάγραμμα ροής ενός βρόχου επανάληψης Όσο ...επανάλαβε.  

37. Τι καλείται ατέρμων βρόχος; Να δοθεί ένα παράδειγμα.  

38. Τι γνωρίζετε γι’ αυτό που αποκαλείται συχνά «τιμή-φρουρός» σε μια δομή επανάληψης; 

 

Δομές επανάληψης §§ 2.4.5 (σελ. 42), σελ. 175-177 
39. Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης … Μέχρις_ότου. 

40. Να σχεδιαστεί το διάγραμμα ροής ενός βρόχου επανάληψης Αρχή_επανάληψης ... Μέχρις_ότου.   

41. Ποιες είναι οι διαφορές των δομών επανάληψης 'Οσο ... επανάλαβε και Αρχή_επανάληψης ... Μέχρις_ότου; 

 

Δομές επανάληψης §§ 2.4.5 (σελ. 42- 44), σελ. 178-180 
42. Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Για ...από ...μέχρι.  

43. Να σχεδιαστεί το διάγραμμα ροής της γενικής μορφής ενός βρόχου επανάληψης Για ...από ...μέχρι.  

44. Πότε χρησιμοποιούμε την Για ...από ...μέχρι και πότε τις άλλες μορφές επανάληψης;  

45. Ποια η βασική διαφορά της ΓΙΑ από τις άλλες δύο δομές επανάληψης; 

46. Να μετατραπεί η γενική μορφή της δομής επανάληψης Για ...από ...μέχρι σε ισοδύναμη μορφή χρησιμοποιώντας τη δομή 
επανάληψης Όσο ...επανάλαβε. 

47. Τι είναι οι εμφωλευμένοι βρόχοι;  

48. Ποιοι κανόνες ισχύουν και πρέπει να ακολουθούνται στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων; 

 

Δομές επανάληψης §§ 2.4.5 (σελ. 44-45) 
49. Περιγράψτε τον αλγόριθμο πολλαπλασιαμού αλά Ρωσικά σε φυσική γλώσσα. 

50. Δώστε τον αλγόριθμο πολλλαπλασιαμού αλά Ρωσικά σε ψευδογλώσσα και σε φυσική γλώσσα κατά βήματα. 

51. Ποια η πρακτική σημασία του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά (αναλυτικά να πείτε πού χρησιμοποιείται και για ποιον 
λόγο χρησιμοποιείται εκεί που χρησιμοποιείται); 

52. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία της ολίσθησης (shift); 

53. Να πολλαπλασιάσετε τους αριθμούς 12x33 με πολλαπλασιαμό αλά Ρωσικά. 

54. Να πολλαπλασιάσετε τους αριθμούς 47x18 με πολλαπλασιαμό αλά Ρωσικά (ερώτηση: πώς επηρεάζει η επιλογή του 
αριθμού που θα υποδιπλασιάζεται σε κάθε βήμα τον συνολικό αριθμό των βημάτων; Ποιον από τους δύο θα επιλέξετε 
ώστε να κάνετε όσο το δυνατόν λιγότερα βήματα;). 


