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Α4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της 
Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά.  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Αποτελεσματικότητα α. Αλφαριθμητική τιμή 

2. Ψευδής β. Λογική συνθήκη 

3. Πραγματική γ. Κριτήριο αλγορίθμων 

4.  ’Αληθής’ δ. Είδος μεταβλητής 

5.  β+4 > α^2 ε. Λογική τιμή 

(Μονάδες 5) 
Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιος είναι ο τύπος της μεταβλητής x σε κάθε περίπτωση: 

1. X ← 3.0 
2. X ← ΑΛΗΘΗΣ 
3. X← ‘ΨΕΥΔΗΣ’ 
4. X← 3/2 + 5 
5. X← Α > Β 

(Μονάδες 5) 
Α6. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα, το οποίο περιέχει λάθη.  
 

1.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΗ  
2.    ΣΤΑΘΕΡΑ  
3.    π ← 3.14  
4.    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
5.      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ημίτονο, υακ,υακ2  
6.      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: φ, υ 
7.      ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ: όνομα, ‘πάνος’ 
8.      ΛΟΓΙΚΕΣ: ΑΛΗΘΗΣ, ΨΕΥΔΗΣ 
9.    ΑΡΧΗ  
10.    ΔΙΑΒΑΣΕ φ, υ  
11.    ημίτονο ← ΗΜ(φ)  
12.    ΓΡΑΨΕ ‘Το συνημίτονο είναι’, ημίτονο  
13.    ακτίνια ← 2 * π / 360 * φ  
14.     ΕΜΦΑΝΙΣΕ ακτίνια  
15.     όνομα ← ΑΛΗΘΗΣ  
16.     υακ ← Α_Μ(Τ_Ρ(υ))  
17.     υακ ← υακ + φ  
18.     υακ2 ← υ DIV 5  
19.     ΓΡΑΨΕ υ, υακ, υακ2  
20.    ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗ 

 
i. Να επισημάνετε τους αριθμούς γραμμών στις οποίες υπάρχουν συντακτικά λάθη 

καθώς και ποια είναι τα λάθη αλλά και γιατί θεωρούνται λάθη,  
ii. Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα ώστε να μην έχει λάθη.  

(Μονάδες 9) 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να μετατρέψετε το παρακάτω πρόγραμμα στο αντίστοιχο διάγραμμα ροής. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓ_ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: προφα, προφβ, γραπτο, ΜΟ_προφ, βαθμ_προς 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώστε βαθμό του Α τετράμηνου προφορικά' 
   ΔΙΑΒΑΣΕ προφα 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώστε τον βαθμό του Β τετράμηνου προφορικά' 
   ΔΙΑΒΑΣΕ  προφβ 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώστε τον βαθμό του γραπτού' 
   ΔΙΑΒΑΣΕ  γραπτο 
  ΜΟ_προφ   (προφα + προφβ) / 2 
  βαθμ_προς  0.7*γραπτο + 0.3*ΜΟ_προφ 
  ΓΡΑΨΕ  'Μέσος όρος προφορικών :',ΜΟ_προφ 
  ΓΡΑΨΕ 'Βαθμός πρόσβασης:',  βαθμ_προς 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(Μονάδες 10) 
Β2.  Να γίνει ο Πίνακας Τιμών του B1 για προφα = 12, προφβ = 14, γραπτο=9 

(Μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Οι πελάτες στα Duty-Free έχουν το προνόμιο της μεγάλης έκπτωσης σε σχέση με 
καταστήματα που πωλούν αντίστοιχα προιόντα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο  ο οποίος: 
Γ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων 

(Μονάδες 3) 
Γ2.Να εμφανίζονται μηνύματα φιλικότητας προς τον χρήστη 

(Μονάδες 3) 
Γ3. Να διαβάζει το όνομα, το επώνυμο ενός πελάτη, τον κωδικό του προϊόντος που αυτός 
αγόρασε στα Duty-Free του Λονδίνου και την αξία του προϊόντος σε €  
(Θεωρήστε γνωστό ότι το ποσοστό έκπτωσης είναι 30%).  

(Μονάδες 4) 
Γ4. Να υπολογίζει την έκπτωση, το ΦΠΑ 15% την τελική αξία του προϊόντος και το 
αντίστοιχο ποσό σε Λίρες Αγγλίας (£) αν 1 £ =1.185 €.  

(Μονάδες 4) 
Γ5. Να εκτυπώνει στην οθόνη με μορφή παρόμοια με την παρακάτω φόρμα 
συμπληρωμένη, σαν απόδειξη για τον πελάτη:   
 

Απόδειξη λιανικής πώλησης  
Ονοματεπώνυμο πελάτη: ΧΧΧΧΧΧ  
Κωδικός προϊοντος: ΧΧΧΧΧΧ  
Ποσοστό έκπτωσης: ΧΧΧΧΧΧ  
Αξία προϊόντος: ΧΧΧΧΧΧ  
Αξία έκπτωσης: ΧΧΧΧΧΧ  
ΦΠΑ 15%: ΧΧΧΧΧΧ  
Τελική αξία: ΧΧΧΧΧΧ  
Λίρες Αγγλίας: ΧΧΧΧΧΧΧ 
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Όπου ΧΧΧΧΧΧΧ τα αντίστοιχα στοιχεία που είτε δόθηκαν στο πρόγραμμα ως είσοδος είτε 
υπολογίστηκαν απο αυτό. 

(Μονάδες 6) 
ΘΕΜΑ Δ 

Ένα πλήθος αυτοκινήτων λαμβάνει μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Δεδομένου ότι στο τέλος 
τερματίζουν όλα τα αυτοκίνητα να αναπτύξετε πρόγραμμα σε μορφή ΓΛΩΣΣΑΣ που  
Δ1. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων 

(Μονάδες 3) 
Δ2. Θα ζητά από το χρήστη  

i. την κατανάλωση βενζίνης σε λίτρα ανά χιλιόμετρο του αυτοκινήτου,  
ii. το μήκος της πίστας σε χιλιόμετρα,  
iii. τον αριθμό των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος,  
iv. τoν αριθμό των γύρων,  

(Μονάδες 8) 
Δ3.  θα υπολογίζει το σύνολο των καυσίμων που καταναλώθηκαν (σε λίτρα): 

i. για κάθε αμάξι σε ένα γύρο, 
ii. από όλα τα αμάξια για σε ένα γύρο και 
iii. από όλα τα αμάξια ανά αγώνα.   

(Μονάδες 9) 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.   

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 

αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη 

σημείωση.  Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.   

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.   

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.   

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.    

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 


