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ΘΕΜΑ 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.  Η λογική συνθήκη 72 MOD 8 = 0 είναι ΑΛΗΘΗΣ. 

2.  Η σαφήνεια της διατύπωσης ενός προβλήματος είναι καθοριστικός παράγοντας για 

την επίλυσή του. 

3.  Δεξιά µιας εντολής εκχώρησης τιµής δεν µπορεί να βρίσκεται η ίδια µεταβλητή που 

βρίσκεται αριστερά. 

4. Η εντολή Ζ  Ζ + Ζ * 10 / 100 αυξάνει το περιεχόμενο της μεταβλητής Ζ κατά 10%. 

5.  Στη δομή απλής επιλογής, η ομάδα εντολών εκτελείται πάντοτε. 

 (Μονάδες 10) 
 

Α2. α) Να δώσετε τη σύνταξη σε ΓΛΩΣΣΑ, τη λειτουργία και το αντίστοιχο διάγραμμα ροής 

της Απλής Επιλογής (Απλό ΑΝ).  

(Μονάδες 6) 
 

β) Τι είναι οι τελεστές;  Να αναφέρετε ονομαστικά τις κατηγορίες που διακρίνονται. 
(Μονάδες 4) 

 

γ) Να γράψετε στο φύλλο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, …κλπ , που αντιστοιχούν στα 

παρακάτω ονόματα μεταβλητών και δίπλα από κάθε αριθμό ποια από αυτά είναι 
αποδεκτά. Σε περίπτωση που ένα όνομα δεν είναι αποδεκτό, να δικαιολογήστε γιατί 

1. καλημέρα 

2. 12μηνο 

3. νήχτες 

4. Σπύρος 

5. Η λέσχη 

6. ημ.ληξής 

7. ποσό*ποσοστό 

8. G10rg05 

(Μονάδες 4) 
 

Α3. Να μετατρέψετε τις παρακάτω φράσεις σε εντολές εκχώρησης. Αφού γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης, να συμπληρώσετε δίπλα την αντίστοιχη εντολή 
εκχώρησης 

1. Η μεταβλητή Λ παίρνει ως τιμή τη διαφορά του Χ από το Υ 

2. Η Αύξηση του Κ είναι 24%. 

3. Το Ζ είναι το μισό του πηλίκου του α προς β. 

4. Το Χ παίρνει τιμή το τριπλάσιο του γινομένου του Δ με το Ν 
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(Μονάδες 4) 
 

Α4.  Μετατρέψτε τους παρακάτω μαθηματικούς τύπους, σε εντολές εκχώρησης 
 

i. Χ = Α(|Α+Β|) + 
2Α+9(Β+3) 

√𝛢+𝛣+2𝛢+𝛤
 

 

ii.Υ = 
𝛼+√𝛼𝛽2𝛾−𝜂+𝜎𝜐𝜈𝛼

2𝑎|𝛾|𝜂2𝜂𝜇𝛼
 

 (Μονάδες 4) 
 

Α5.  Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα και να τον συμπληρώσετε. Η 

πρώτη γραμμή έχει συμπληρωθεί ενδεικτικά. 
 

Εντολή Μεταβλητή Τιμή Τύπος 

Α1,6 Α 1,6 Πραγματική 
Χ72 MOD 8    
Ν6.0-2.0    
Ζ 12>4    
Φ Ψευδής    
Δ’49’    

 
 (Μονάδες 5) 

 

Α6.  Να εκτελεστεί η παρακάτω εντολή εκχώρησης, βήμα-βήμα, έτσι ώστε να φαίνεται η 

προτεραιότητα της ιεραρχίας των πράξεων. 
Παράδειγμα: 
Υ 12 + 4 – 6 
Υ  16 – 6 
Υ  10 

Χ  4592 / (16 * 4 – 9 ^ 2 + 19) – 2 * 10 ^ 2 – 35*2 – 796 MOD 10 
(Μονάδες 3) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Το παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει τον αριθμό του νικητήριου λαχνού μίας κλήρωσης. 
Εάν το τελευταίο του ψηφίο είναι πολλαπλάσιο του 3, ο κάτοχός του κερδίζει ένα 
αυτοκίνητο, αλλιώς κερδίζει μία δωροεπιταγή.  

        Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη που περιέχει ο κώδικας ως εξής: Γράψτε στο 
φύλλο σας τον αριθμό της γραμμής και δίπλα τη σωστή σύνταξη, αν αυτή του αρχικού 
κώδικα είναι λανθασμένη. 

 
1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1λαχνός 

2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : αρ 

4  ΑΡΧΗ : 

5 ΔΙΑΒΑΣΕ αρ 

6 ΑΝ αρmod10=3  

7  Γράψε ΄Κέρδισες το αυτοκίνητο 
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8 ΑΛΛΙΩΣ 

9  Γράψε ΄Κέρδισες δωροεπιταγή 

10 ΤΕΛΟΣ 

11 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 (Μονάδες 6) 

 

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου 

 

 

Να μετατρέψετε τον προηγούμενο αλγόριθμο από διάγραμμα ροής σε ισοδύναμο κώδικα σε 

ΓΛΩΣΣΑ 

(Μονάδες 10) 

Β3. Να μεταφέρετε στο φύλλο σας τον παρακάτω πίνακα και να τον συμπληρώσετε με τις τιμές 

Αληθής ή Ψευδής 

 
  (Μονάδες 4) 
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ΘΕΜΑ Γ 
 

Οι βασικός μισθός ενός υπαλλήλου στην εταιρεία ‘Α’ είναι 1000€. Παράλληλα, λαμβάνει 
επίδομα προϋπηρεσίας 15€ για κάθε έτος υπηρεσίας και επίδομα τέκνων 25€ για κάθε 
παιδί.  Τέλος, για ασφάλιση γίνονται κρατήσεις από τις συνολικές αποδοχές (βασικός 
μισθός και επιδόματα) ποσοστό 17%.  

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 
Γ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων 

(Μονάδες 2) 

Γ2. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο ενός εργαζόμενου της εταιρείας, τον αριθμό των ετών 

προϋπηρεσίας και τον αριθμό των παιδιών του. 
 (Μονάδες 6) 

Γ3  α. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το επίδομα προϋπηρεσίας  
(Μονάδες 3) 

β. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το επίδομα τέκνων 
(Μονάδες 3) 

Γ4. Θα υπολογίζει τις συνολικές αποδοχές  
(Μονάδες 2) 

Γ5. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ποσό των ασφαλιστικών κρατήσεων. 
(Μονάδες 2) 

Γ6. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το όνομα του υπαλλήλου με τις καθαρές αποδοχές 
του (δηλ. συνολικές μείον τις κρατήσεις) 

(Μονάδες 2) 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Μια πολυκατοικία έχει τρία διαμερίσματα. Το κάθε διαμέρισμα πληρώνει τα κοινόχρηστα 
με βάση το ποσοστό των τετραγωνικών μέτρων (εμβαδό) στο σύνολο των τετραγωνικών 
της πολυκατοικίας.  

Για παράδειγμα, αν το εμβαδό του διαμερίσματος του 1ου  ορόφου έχει επιφάνεια 85 
τετραγωνικά μέτρα, το διαμέρισμα του 2ου ορόφου έχει επιφάνεια 55 τετραγωνικά μέτρα και 
το διαμέρισμα του 3ου ορόφου 40 τετραγωνικά μέτρα, τότε το σύνολο των τετραγωνικών 
είναι 85+55+40=180 και το ποσοστό του 1ου διαμερίσματος είναι (85/180)x100, του 2ου   
(55/180)x100, του 3ου (40/180)x100.  

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο: 

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων 
(Μονάδες 2) 

Δ2. Θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο  

i. Το ποσό των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας 
(Μονάδες 1) 

ii. Το εμβαδό σε τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος (3 διαμερίσματα) 
(Μονάδες 3) 

Δ3.  Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το σύνολο των τετραγωνικών της πολυκατοικίας 
 (Μονάδες 2) 

Δ4. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ποσοστό κάθε διαμερίσματος 
 (Μονάδες 6) 

Δ5. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα κοινόχρηστα κάθε διαμερίσματος 
 (Μονάδες 6) 

 

 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                        Σελίδα 5 από 5                                                                                                                 
 

 

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.    

 
Ευχόμαστε επιτυχία στην προσπάθειά σας ! 

 


