
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάλυση Προβλήματος – Δομή Ακολουθίας

Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από “Το στέκι των πληροφορικών”

Θέμα 1ο
Α.Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω:

1. Η εντολή Β  Α εκχωρεί στην μεταβλητή Α την τιμή της μεταβλητής Α.
2. Ο πολλαπλασιασμός είναι μια από τις βασικές λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένας 

υπολογιστής..
3. Ο αριθμητικός τελεστής DIV υπολογίζει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης δυο οποιωνδήποτε 

αριθμών.
4. Το α*β δεν είναι δεκτό ως όνομα μιας μεταβλητής. 
5. Η τιμή “Ψευδής” αποτελεί αλφαριθμητική τιμή, ενώ η τιμή Ψευδής αποτελεί λογική τιμή.

Μονάδες 10

B. Να συμπληρωθούν τα κενά επιλέγοντας λέξεις από τις προτεινόμενες:

Πολλαπλασιασμός, ανοικτά, σύγκριση, ημιδομημένα, άλυτα, βελτιστοποίησης, αδόμητα, 
δεδομένο, έξοδος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. 1. Βασική λειτουργία που εκτελείται σε ένα 
Η/Υ

2. 2. Κατηγορία προβλημάτων των οποίων η λύση 
τους δεν έχει βρεθεί ακόμη αλλά δεν έχει 
αποδειχθεί ότι δεν επιλύονται

3. 3. Κριτήριο αλγορίθμου

4. 4. Κατηγορίες προβλημάτων τα οποία δεν 
μπορούν να δομηθούν ή δεν έχει διερευνηθεί η 
δόμηση τους.

Μονάδες 10

Γ. Ποιος είναι ο τύπος δεδομένων που μπορεί να πάρει τις λιγότερες δυνατές τιμές. Πόσες και ποιες 
είναι αυτές;

Μονάδες 10
Δ. Να εκτελεστούν οι κάτωθι πράξεις : 

i) 72 / 6 ^ 2 + 4 ^ 2 / ( 6 - 2 ) –  4 * 12  /  6 DIV 2

ii) 6 * ( 3  MOD  ( 33  MOD 5 ) )

iii) 6 *  3  MOD  33  MOD 5

Μονάδες 10



Θέμα 2ο
A. Ένας αλγόριθος δέχεται την τιμή της μεταβλητής Χ και εμφανίζει τις τιμές των μεταβλητών Χ , 

Υ, Ζ , W. Σε 4 διαδοχικές εκτελέσεις του αλγορίθμου δόθηκαν ως είσοδοι οι τιμές 2,3,4,5 και 
εμφανιστηκαν οι τιμές των μεταβλητών όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Είσοδος Χ ‘Εξοδοι: Χ Υ Ζ W
1η εκτέλεση 2 3 4 6 2
2η εκτέλεση 3 4 6 9 3
3η εκτέλεση 4 5 8 12 4
4η εκτέλεση 5 6 10 15 5

Να κατασκευαστεί αλγόριθμος που υλοποιεί τα παραπάνω (χωρίς την χρήση της επιλογής). 
Προσοχή δεν είναι απαραίτητα μοναδικός!!

Μονάδες 12
B.

Αλγόριθμος Άσκηση

Διάβασε γ,α

β  α+5^2*2

Εκτύπωσε β

κ  “Τρίτη”

Τρίτη  γ

γ κ

Εκτύπωσε “Οι μέρες είναι”, Τρίτη, “Τρίτη”

α  β DIV 5 mod 3

Εκτύπωσε “α=”, α

Τέλος Άσκηση

Να ξεχωρίσετε τις παραπάνω μεταβλητές ανάλογα με τον τύπο που ανήκουν, αν δοθούν ως είσοδοι 

οι τιμές “Δευτέρα” και 35.

Μονάδες 8

Θέμα 3ο

Η Μαρία πρότεινε στην Αγγέλα να βαφτίσει το παιδί της. Η Αγγέλα προκειμένου να απαντήσει 
θέλησε να υπολογίσει το συνολικό κόστος της βάφτισης.Έκανε λοιπόν την έρευνα αγοράς και 
προσπαθεί τώρα να υπολογίσει το συνολικό κόστος της βάφτισης.

Να δημιουργήσετε αλγόριθμο ο οποίος:

α) θα διαβάζει τον αριθμό των καλεσμένων και την τιμή της μίας μπουμπουνιέρας.Κάθε 
καλεσμένος παίρνει μία μπουμπουνιέρα.

Μονάδες 2
β) θα υπολογίζει την τελική τιμή για τις μπουμπουνιέρες αφού προστεθεί και ΦΠΑ 19%.

Μονάδες 3
γ) Θα διαβάζει το αρχικό συνολικό κόστος των ρούχων. Επειδή τα αγόρασε σε περίοδο εκπτώσεων,  
να υπολογίσετε το τελικό συνολικό κόστος μετά από έκπτωση 15%.  

Μονάδες 3



δ) θα διαβάζει την αρχική τιμή του σταυρού και θα υπολογίζει την τελική τιμή  του, αφού 
προστεθεί ΦΠΑ 29% και γίνει έκπτωση 9%. 

Μονάδες 6

ε) να υπολογίζει το συνολικό κόστος της βάφτισης. Να σημειωθεί ότι τα έξοδα προστίθεται και η 
αμοιβή της εκκλησίας που είναι 100€.

Μονάδες 6

Θέμα 4ο
Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει ένα τριψήφιο πραγματικό αριθμό με ένα δεκαδικό 
ψηφίο και κάνοντας τις κατάλληλες πράξεις να εμφανίζει: 

α) Το άθροισμα των εκατοντάδων και των μονάδων του αριθμού.
Μονάδες 6

β) Την διαφορά των δεκάδων από τις μονάδες.
Μονάδες 6

γ) Τον κατοπτρικό του αριθμό (αυτόν που προκύπτει με εναλλαγή των ψηφίων του π.χ ο αριθμός  
123,4 να γίνει 432,1)

Μονάδες 8



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Ανάλυση Προβλήματος – Δομή Ακολουθίας


Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από “Το στέκι των πληροφορικών”


Θέμα 1ο


Α.Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω:


1. Η εντολή Β  Α εκχωρεί στην μεταβλητή Α την τιμή της μεταβλητής Α.


2. Ο πολλαπλασιασμός είναι μια από τις βασικές λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένας υπολογιστής..


3. Ο αριθμητικός τελεστής DIV υπολογίζει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης δυο οποιωνδήποτε αριθμών.


4. Το α*β δεν είναι δεκτό ως όνομα μιας μεταβλητής. 


5. Η τιμή “Ψευδής” αποτελεί αλφαριθμητική τιμή, ενώ η τιμή Ψευδής αποτελεί λογική τιμή.


Μονάδες 10


B. Να συμπληρωθούν τα κενά επιλέγοντας λέξεις από τις προτεινόμενες:


Πολλαπλασιασμός, ανοικτά, σύγκριση, ημιδομημένα, άλυτα, βελτιστοποίησης, αδόμητα, δεδομένο, έξοδος.


		ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

		ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ



		1.

		1. Βασική λειτουργία που εκτελείται σε ένα Η/Υ



		2.

		2. Κατηγορία προβλημάτων των οποίων η λύση τους δεν έχει βρεθεί ακόμη αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι δεν επιλύονται



		3.

		3. Κριτήριο αλγορίθμου



		4.

		4. Κατηγορίες προβλημάτων τα οποία δεν μπορούν να δομηθούν ή δεν έχει διερευνηθεί η δόμηση τους.





Μονάδες 10


Γ. Ποιος είναι ο τύπος δεδομένων που μπορεί να πάρει τις λιγότερες δυνατές τιμές. Πόσες και ποιες είναι αυτές;


Μονάδες 10


Δ. Να εκτελεστούν οι κάτωθι πράξεις : 


i) 72 / 6 ^ 2 + 4 ^ 2 / ( 6 - 2 ) –  4 * 12  /  6 DIV 2


ii) 6 * ( 3  MOD  ( 33  MOD 5 ) )


iii) 6 *  3  MOD  33  MOD 5


Μονάδες 10


Θέμα 2ο


A. Ένας αλγόριθος δέχεται την τιμή της μεταβλητής Χ και εμφανίζει τις τιμές των μεταβλητών Χ , Υ, Ζ , W. Σε 4 διαδοχικές εκτελέσεις του αλγορίθμου δόθηκαν ως είσοδοι οι τιμές 2,3,4,5 και εμφανιστηκαν οι τιμές των μεταβλητών όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
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		4η εκτέλεση
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Να κατασκευαστεί αλγόριθμος που υλοποιεί τα παραπάνω (χωρίς την χρήση της επιλογής). Προσοχή δεν είναι απαραίτητα μοναδικός!!


Μονάδες 12


B.


Αλγόριθμος Άσκηση


Διάβασε γ,α


β  α+5^2*2


Εκτύπωσε β


κ  “Τρίτη”


Τρίτη  γ


γ κ


Εκτύπωσε “Οι μέρες είναι”, Τρίτη, “Τρίτη”


α  β DIV 5 mod 3


Εκτύπωσε “α=”, α


Τέλος Άσκηση


Να ξεχωρίσετε τις παραπάνω μεταβλητές ανάλογα με τον τύπο που ανήκουν, αν δοθούν ως είσοδοι οι τιμές “Δευτέρα” και 35.


Μονάδες 8


Θέμα 3ο


Η Μαρία πρότεινε στην Αγγέλα να βαφτίσει το παιδί της. Η Αγγέλα προκειμένου να απαντήσει θέλησε να υπολογίσει το συνολικό κόστος της βάφτισης.Έκανε λοιπόν την έρευνα αγοράς και προσπαθεί τώρα να υπολογίσει το συνολικό κόστος της βάφτισης.


Να δημιουργήσετε αλγόριθμο ο οποίος:


α) θα διαβάζει τον αριθμό των καλεσμένων και την τιμή της μίας μπουμπουνιέρας.Κάθε καλεσμένος παίρνει μία μπουμπουνιέρα.


Μονάδες 2


β) θα υπολογίζει την τελική τιμή για τις μπουμπουνιέρες αφού προστεθεί και ΦΠΑ 19%.


Μονάδες 3


γ) Θα διαβάζει το αρχικό συνολικό κόστος των ρούχων. Επειδή τα αγόρασε σε περίοδο εκπτώσεων,  να υπολογίσετε το τελικό συνολικό κόστος μετά από έκπτωση 15%.  


Μονάδες 3


δ) θα διαβάζει την αρχική τιμή του σταυρού και θα υπολογίζει την τελική τιμή  του, αφού προστεθεί ΦΠΑ 29% και γίνει έκπτωση 9%. 


Μονάδες 6


ε) να υπολογίζει το συνολικό κόστος της βάφτισης. Να σημειωθεί ότι τα έξοδα προστίθεται και η αμοιβή της εκκλησίας που είναι 100€.


Μονάδες 6


Θέμα 4ο


Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει ένα τριψήφιο πραγματικό αριθμό με ένα δεκαδικό ψηφίο και κάνοντας τις κατάλληλες πράξεις να εμφανίζει: 


α) Το άθροισμα των εκατοντάδων και των μονάδων του αριθμού.


Μονάδες 6


β) Την διαφορά των δεκάδων από τις μονάδες.


Μονάδες 6


γ) Τον κατοπτρικό του αριθμό (αυτόν που προκύπτει με εναλλαγή των ψηφίων του π.χ ο αριθμός  123,4 να γίνει 432,1)


Μονάδες 8


