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Α 
Α1) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 

και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 

1.Αν σε έναν δυαδικό αριθμό κάνουμε αριστερή ολίσθηση ο αριθμός διπλασιάζεται 

2. Η συνθήκη της Οσο… επανάλαβε ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά.  

3. Αν παραλείψουμε να δηλώσουμε μια μεταβλητή τότε υπάρχει λάθος κατά την 

εκτέλεση 

4. Τα λάθη κατά την εκτέλεση εντοπίζονται από το μεταγλωττιστή 

5. Αν σε έναν δυαδικό αριθμό κάνουμε δεξιά ολίσθηση και σε αυτόν που προκύψει 

κάνουμε αριστερή θα ξαναπάρουμε τον αρχικό αριθμό σε κάθε περίπτωση.   

Α2) Δίνεται ότι ο αριθμός 11011 στο δυαδικό σύστημα είναι ο αριθμός 27 στο δεκαδικό 

σύστημα. Να γράψετε τον αριθμό στο δυαδικό και στο δεκαδικό σύστημα μετά από : 

   Ι) Δεξιά ολίσθηση 

   ΙΙ) Αριστερή ολίσθηση 

Α3) Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  

Αν x > 0 ή y > 0 τότε  

    Εμφάνισε “Ένας τουλάχιστον θετικός αριθμός”  

Αλλιώς_αν x < 0 και y < 0 τότε  

    Εμφάνισε “Δύο αρνητικοί αριθμοί”  

Τέλος_αν  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τμήμα αλγορίθμου το οποίο να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα 

με το παραπάνω, χρησιμοποιώντας μόνο τις λογικές συνθήκες  

x > 0, x < 0, y > 0, y < 0 και χωρίς να χρησιμοποιήσετε λογικούς τελεστές. 

Α4) Να γράψετε συμπληρωμένο κατάλληλα στο τετράδιό σας το παρακάτω τμήμα 

αλγορίθμου, ώστε να εμφανίζει διαδοχικά τις τιμές: 2, 4, 8, 10, 14. 

 Για Ι από ……… μέχρι ……… με_βήμα .........  

      Αν ……… και ……… τότε  

                  Εμφάνισε Ι  

       Τέλος_αν  

Τέλος_επανάληψης    

 

Α5)  Να κάνετε την αντιστοίχιση στον παρακάτω πίνακα μεταξύ των δύο στηλών ( Α και 

Β)  

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. X DIV 1000 = 0 α. Βρίσκει την τιμή του ψηφίου των 

χιλιάδων. 

2. X DIV 1000 MOD 10 β. Ελέγχει αν ο αριθμός έχει τουλάχιστον 

τρία ψηφία. 

3. X DIV 100 <> 0 γ. Βρίσκει την τιμή του ψηφίου των 

εκατοντάδων. 

4. X MOD 1000 DIV 100 δ. Ελέγχει αν ο αριθμός έχει το πολύ τρία 

ψηφία. 
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Β 
 

Ένας μαθητής αγόρασε έναν εξωτερικό δίσκο χωρητικότητας 1000 GB, προκειμένου να 

αποθηκεύσει σε αυτόν ψηφιακά αρχεία. 

 Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:  

Β1.  
α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.  

β. Για κάθε ψηφιακό αρχείο που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής στον εξωτερικό δίσκο, 

να διαβάζει το όνομά του και το μέγεθός του (σε GB) και να ελέγχει, αν επαρκεί η 

διαθέσιμη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. Εφόσον επαρκεί, να εμφανίζει το 

μήνυμα «Επιτρεπτή αποθήκευση» και να υπολογίζει τη νέα διαθέσιμη χωρητικότητα του 

εξωτερικού δίσκου. Να τερματίζει τον έλεγχο της αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων στον 

εξωτερικό δίσκο, όταν το μέγεθος του αρχείου που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής είναι 

μεγαλύτερο από τη διαθέσιμη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου 

Β2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό του αριθμού των αρχείων που 

αποθηκεύτηκαν και έχουν μέγεθος μεγαλύτερο των 10 GB.  

Β3. Να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των δύο μικρότερων σε μέγεθος αρχείων 

που αποθηκεύτηκαν στον εξωτερικό δίσκο.  

Να θεωρήσετε ότι: α) θα αποθηκευτούν τουλάχιστον δύο αρχεία στον εξωτερικό δίσκο, 

β) τα μεγέθη όλων των αρχείων που αποθηκεύονται, είναι διαφορετικά μεταξύ τους. 

 


