
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δομή επιλογής

Επιμέλεια:  Κωστίκης Νικόλαος, Νικολακάκης Γιώργος, Μιζέλη Χάιδω

Θέμα 1ο 

Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων. Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές εισόδου που 
ορίζονται κάθε φορά, να γράψετε τι θα εμφανίσουν οι αλγόριθμοι.

Θέμα 2ο 
Να γράψετε αλγόριθμο για την επίλυση της παρακάτω εξίσωσης. 

                                                             Μονάδες 20

Α)
Διάβασε Α, Β, Γ
Αν Α>Β τότε

Αν Α>Γ τότε
Χ ← Α/3-Β/2
Εμφάνισε Χ

Αλλιώς
Χ ← 2*(Α-Γ)
Εμφάνισε Χ

Τέλος_Αν
Αλλιώς

Αν Β>Γ τότε
Χ ← 2*Β-Γ/2
Εμφάνισε Χ

Αλλιώς
Χ ← Α-Β-Γ/2
Εμφάνισε Χ

Τέλος_Αν
Τέλος_Αν

1. Α=6, Β=4, Γ=2. 
2. Α=2, Β=2, Γ=2. Μονάδες 10 

Β)
Διάβασε α
Αν α mod 2=0 τότε

Εμφάνισε “Ο α είναι άρτιος”
α ← α*2

Αλλιώς
Εμφάνισε “Ο α είναι περιττός”
α ← α*2

Τέλος_Αν
Διάβασε β
Αν α mod 2=0 ή β mod 2=0 τότε

Εμφάνισε “Ένας από τους δυο είναι
άρτιος”

β ← β*2
Τέλος_Αν
Αν α mod 2=0 και β mod 2=0 τότε

Εμφάνισε “Και οι δυο  είναι άρτιοι”
Αλλιώς
       Εμφάνισε “Ένας από τους δυο δεν
                 είναι άρτιος”
       α ← α*2
       β ← β*2
Τέλος_Αν
Εμφάνισε β,α

1. α=10, β=20 
2. α=5, β=7 Μονάδες 10
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Θέμα 3ο 
Σε μια εταιρία, οι υπάλληλοι παίρνουν μηνιαίο οικογενειακό επίδομα ανάλογα με τον αριθμό των 
παιδιών που έχουν, όπως παρακάτω: 
 Για 1 παιδί , επίδομα 30 € 
 Για 2 παιδιά , επίδομα 60 € 
 Για 3 παιδιά , επίδομα 120 € 
 Άνω των 3 παιδιών , επίδομα 120 €, προσθέτοντας 120 € για κάθε επιπλέον παιδί άνω των 

τριών.
Να γίνει αλγόριθμος που θα
Α) διαβάζει το βασικό μισθό και τον αριθμό των παιδιών ενός υπαλλήλου,

Μονάδες 4
Β) υπολογίζει το επίδομα που θα καταβληθεί και

Μονάδες 12
Γ) εμφανίζει τις μηνιαίες αποδοχές το υπαλλήλου.

Μονάδες 4 
Σημείωση : Να θεωρήσετε ότι ο μισθός και ο αριθμός των παιδιών είναι πάντα θετικός αριθμός 

Θέμα 4ο 

Κατά τον σύγχρονο έλεγχο της γαλακτοπαραγωγής σε μια μονάδα εκτροφής αγελάδων 
καταχωρείται από τον ελεγκτή ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του ζώου και το στάδιο της 
γαλακτοπαραγωγικής διαδικασίας που βρίσκεται, δηλαδή 1 εάν το ζώο πρόκειται να γεννήσει 
σύντομα και δεν αρμέγεται, 2 εάν το ζώο έχει απομακρυνθεί από τη μονάδα από το διάστημα 
του προηγούμενου ελέγχου ως σήμερα, 3 εάν το ζώο είναι άρρωστο (οπότε πάλι δεν αρμέγεται) 
και 0 εάν το ζώο αρμέγεται κανονικά.
Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος προσομοιώνει τον έλεγχο γαλακτοπαραγωγής και
Α) διαβάζει το μοναδικό κωδικό του ζώου,

Μονάδες 2
Β) ελέγχει το στάδιο γαλακτοπαραγωγής σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί,

Μονάδες 8
Γ) ζητάει τα πιθανά επιπλέον δεδομένα και

Μονάδες 5
Δ) εκτυπώνει το αποτέλεσμα ανά περίπτωση. 

Μονάδες 5 
Στάδιο 
Γαλακτοπαραγωγής 

Επιπλέον Δεδομένα Μήνυμα Εκτύπωσης 

0 Κιλά γάλακτος Κωδικός ζώου και κιλά 
γάλακτος 

1 - Κωδικός ζώου και «Το ζώο 
βρίσκεται σε κατάσταση 

ξηράς περιόδου» 

2 Ημερομηνία και αιτία 
απομάκρυνσης 

Κωδικός ζώου και 
ημερομηνία και αιτία 

απομάκρυνσης 

3 Αιτία ασθένειας Κωδικός ζώου και αιτία 
ασθένειας 





ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δομή επιλογής


Επιμέλεια:  Κωστίκης Νικόλαος, Νικολακάκης Γιώργος, Μιζέλη Χάιδω


Θέμα 1ο 


Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων. Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές εισόδου που ορίζονται κάθε φορά, να γράψετε τι θα εμφανίσουν οι αλγόριθμοι.

		Α)

Διάβασε Α, Β, Γ
Αν Α>Β τότε


Αν Α>Γ τότε
Χ ← Α/3-Β/2
Εμφάνισε Χ


Αλλιώς
Χ ← 2*(Α-Γ)
Εμφάνισε Χ


Τέλος_Αν
Αλλιώς


Αν Β>Γ τότε
Χ ← 2*Β-Γ/2
Εμφάνισε Χ


Αλλιώς
Χ ← Α-Β-Γ/2
Εμφάνισε Χ


Τέλος_Αν
Τέλος_Αν


1. Α=6, Β=4, Γ=2. 


2. Α=2, Β=2, Γ=2. Μονάδες 10 




		Β)

Διάβασε α


Αν α mod 2=0 τότε
Εμφάνισε “Ο α είναι άρτιος”
α ← α*2


Αλλιώς
Εμφάνισε “Ο α είναι περιττός”
α ← α*2


Τέλος_Αν
Διάβασε β
Αν α mod 2=0 ή β mod 2=0 τότε


Εμφάνισε “Ένας από τους δυο είναι
άρτιος”


β ← β*2
Τέλος_Αν
Αν α mod 2=0 και β mod 2=0 τότε


Εμφάνισε “Και οι δυο  είναι άρτιοι”


Αλλιώς


       Εμφάνισε “Ένας από τους δυο δεν


                 είναι άρτιος”
       α ← α*2
       β ← β*2


Τέλος_Αν
Εμφάνισε β,α



1. 
α=10, β=20 


2.
α=5, β=7 Μονάδες 10





Θέμα 2ο 
Να γράψετε αλγόριθμο για την επίλυση της παρακάτω εξίσωσης. 


                                                              Μονάδες 20


Θέμα 3ο 

Σε μια εταιρία, οι υπάλληλοι παίρνουν μηνιαίο οικογενειακό επίδομα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχουν, όπως παρακάτω: 


· Για 1 παιδί , επίδομα 30 € 


· Για 2 παιδιά , επίδομα 60 € 


· Για 3 παιδιά , επίδομα 120 € 


· Άνω των 3 παιδιών , επίδομα 120 €, προσθέτοντας 120 € για κάθε επιπλέον παιδί άνω των τριών.


Να γίνει αλγόριθμος που θα


Α) διαβάζει το βασικό μισθό και τον αριθμό των παιδιών ενός υπαλλήλου,


Μονάδες 4


Β) υπολογίζει το επίδομα που θα καταβληθεί και


Μονάδες 12


Γ) εμφανίζει τις μηνιαίες αποδοχές το υπαλλήλου.


Μονάδες 4 


Σημείωση : Να θεωρήσετε ότι ο μισθός και ο αριθμός των παιδιών είναι πάντα θετικός αριθμός 


Θέμα 4ο 

Κατά τον σύγχρονο έλεγχο της γαλακτοπαραγωγής σε μια μονάδα εκτροφής αγελάδων καταχωρείται από τον ελεγκτή ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του ζώου και το στάδιο της γαλακτοπαραγωγικής διαδικασίας που βρίσκεται, δηλαδή 1 εάν το ζώο πρόκειται να γεννήσει σύντομα και δεν αρμέγεται, 2 εάν το ζώο έχει απομακρυνθεί από τη μονάδα από το διάστημα του προηγούμενου ελέγχου ως σήμερα, 3 εάν το ζώο είναι άρρωστο (οπότε πάλι δεν αρμέγεται) και 0 εάν το ζώο αρμέγεται κανονικά.


Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος προσομοιώνει τον έλεγχο γαλακτοπαραγωγής και


Α) διαβάζει το μοναδικό κωδικό του ζώου,


Μονάδες 2


Β) ελέγχει το στάδιο γαλακτοπαραγωγής σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί,


Μονάδες 8


Γ) ζητάει τα πιθανά επιπλέον δεδομένα και


Μονάδες 5


Δ) εκτυπώνει το αποτέλεσμα ανά περίπτωση. 


Μονάδες 5 


		Στάδιο Γαλακτοπαραγωγής 

		Επιπλέον Δεδομένα 

		Μήνυμα Εκτύπωσης 



		0 

		Κιλά γάλακτος 

		Κωδικός ζώου και κιλά γάλακτος 



		1 

		-

		Κωδικός ζώου και «Το ζώο βρίσκεται σε κατάσταση ξηράς περιόδου» 



		2 

		Ημερομηνία και αιτία απομάκρυνσης 

		Κωδικός ζώου και ημερομηνία και αιτία απομάκρυνσης 



		3 

		Αιτία ασθένειας 

		Κωδικός ζώου και αιτία ασθένειας 
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