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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. Ο τελεστής ^ (ύψωση σε δύναμη) εκτελείται πάντοτε πρώτος. 
2. Δομή ενός προβλήματος ονομάζουμε το διαχωρισμό του σε υποπροβλήματα. 
3. Με την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ μπορεί ο χρήστης του προγράμματος να δώσει τιμές μόνο 

σε πραγματικές ή ακέραιες μεταβλητές. 
4. Αν ένα πρόγραμμα δε χρησιμοποιεί την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ, τότε το τμήμα δηλώσεών 

του μπορεί να παραλειφθεί. 

5. Η συνάρτηση Τ_Ρ( ) επιστρέφει ως αποτέλεσμα πάντα πραγματικό. 
 (Μονάδες 10) 

 

Α2. α) Να διατυπώσετε τον ορισμό του αλγορίθμου  

(Μονάδες 5) 

β) Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει να πληροί 

 (Μονάδες 5) 

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. Αληθής  
2. ηλικία ατόμου 

3. 1πλήθος  
4. Γιώργος 
5. Χ123  

6. Φ.Π.Α. 
7. Ιμέρα  
8. n1+Π2 

(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. Εκχώρηση του υπολοίπου της ακέραιας διαίρεσης της μεταβλητής X με το 7 στη 

μεταβλητή Y  

2. Αύξηση του Κ κατά 15%. 

3. Το Ζ είναι το μισό του αθροίσματος των α και β που μειώνεται κατά 3 

4. Το Χ παίρνει τιμή το μισό του γινομένου των α και β. 

 

 
 (Μονάδες 4) 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ) 
ΒΟΙΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-11-2019 
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Α4.  Μετατρέψτε τους παρακάτω μαθηματικούς τύπους, σε εντολές εκχώρησης 

 

i.Χ = Α(3.Α+Β) + 
2.Α+Β +|4.Α| 

√𝛢.𝛣+𝛢+𝛣
 

 

ii.Υ = 
−𝑏+√𝑏2−𝑧

2.𝑎.𝑧2  

(Μονάδες 4) 
 

Α5.  Να γράψετε στο φύλλο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, …κλπ και δίπλα ποιος είναι ο τύπος 

της μεταβλητής Χ 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.  Να εκτελεστεί η παρακάτω εντολή εκχώρησης, βήμα-βήμα, έτσι ώστε να φαίνεται η 

προτεραιότητα της ιεραρχίας των πράξεων. 
Χ  2 ^ ( 2 + 3 ) + ( 4 * 10 – 8 ) / 8 + 9 * 7 MOD 6 – 3 ^ 2 – 30 

(Μονάδες 3) 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα. Επίσης έχουμε τον διπλανό πίνακα τιμών. Σε κάθε 
γραμμή του προγράμματος, όπου μία μεταβλητή αλλάζει τιμή, γράφουμε στον πίνακα 

τιμών τη νέα της τιμή. Κάθε στιγμή, ως τιμή κάθε μεταβλητής θεωρούμε την τελευταία 
από κάτω τιμή της στήλης που αντιστοιχεί στη μεταβλητή αυτή. Να συμπληρώσετε τον 
πίνακα τιμών στο φύλλο σας. Ως είσοδος δίνεται από το χρήστη ο αριθμός τιμή 2.5 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέμα_Β2  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, απ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: γ 
ΑΡΧΗ 

1 α 2 
2 β 15 
3 απ  β mod α * 3 

4 ΔΙΑΒΑΣΕ γ 
5 γ  γ + β / α + 0.5 
6 ΓΡΑΨΕ ΄απ=΄, απ 

7 ΓΡΑΨΕ γ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 
 (Μονάδες 10) 

 

Β2. Να σχεδιαστεί το Διάγραμμα Ροής του Β1 

  (Μονάδες 10) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Το υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια του προγράμματος «Φυσική και Προγραμματισμός» 
διεξάγει ετησίως έναν διαγωνισμό πληροφορικής για τους μαθητές της Β’ Λυκείου όλων 
των σχολείων της χώρας. Κάθε μαθητής επιλέγει μία άσκηση φυσικής και δημιουργεί ένα 

πρόγραμμα το οποίο να την επιλύει.  
Δίνεται ότι η κινητική ενέργεια ενός σώματος υπολογίζεται από τον τύπο Κ=1/2•m•υ^2 , 

όπου  

m, η μάζα του σώματος 
υ, η ταχύτητά του και  
Κ, η κινητική του ενέργεια. 

 
Να δημιουργήσετε πρόγραμμα, σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 
Γ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων 

(Μονάδες 2) 

Γ2. Να διαβάζει τη μάζα και την ταχύτητα ενός κινούμενου σώματος. 
 (Μονάδες 4) 

Γ3. Να υπολογίζει την κινητική του ενέργεια και να εμφανίζει το μήνυμα «Η κινητική 

ενέργεια είναι Κ = » ακολουθούμενο από την τιμή που βρήκατε. 
(Μονάδες 6) 

Γ4. Να διπλασιάζει την ταχύτητά του και να υπολογίζει την νέα κινητική ενέργεια του 
σώματος και να εμφανίζει σχετικό μήνυμα 

 (Μονάδες 6) 

Γ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό της μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας 
του σώματος μετά τον διπλασιασμό της ταχύτητάς του. 

(Μονάδες 2) 

 
ΘΕΜΑ Δ 

Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει την αποστολή sms προς 0.08€/sms. Η εταιρεία 

αποφάσισε για τον μήνα Νοέμβριο να κάνει έκπτωση 10% στους συνδρομητές της. 
Επιπλέον πάνω στην τιμή που προκύπτει, μετά την έκπτωση, υπολογίζεται ο ΦΠΑ (24%). 
Να γραφεί αλγόριθμος σε μορφή προγράμματος  το οποίο: 

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων 
 (Μονάδες 2) 

Δ2.  Να διαβάζει το όνομα ενός συνδρομητή και τον αριθμό των sms που έστειλε. 
 (Μονάδες 4) 

Δ3.  Να υπολογίζει το ποσό χρέωσης των sms πριν την έκπτωση. 
 (Μονάδες 3) 

Δ4. Να υπολογίζει την έκπτωση και το ποσό μετά την έκπτωση 
 (Μονάδες 4) 

Δ5. Να υπολογίζει το ΦΠΑ από το ποσό μετά την έκπτωση 
 (Μονάδες 3) 

Δ6.  Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πληρωτέο ποσό ως εξής:  

«Ο συνδρομητής (το όνομα του συνδρομητή) πρέπει να πληρώσει (πληρωτέο) ευρώ».  

Παράδειγμα εμφάνισης στην οθόνη με ενδεικτικές τιμές: 

Ο συνδρομητής Ευαγγέλου πρέπει να πληρώσει 12.5 ευρώ 
(Μονάδες 4) 
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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 ! 


