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III. κ  8<11 
IV. λ  Α_Μ(Α+Β/2) 
V. ζ  Α_Μ(Α+Β)/2 

(Μονάδες 5) 
 
Α5. Να μετατρέψετε τις παρακάτω φράσεις σε εντολές εκχώρησης. Να γράψετε στο 

τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα να συμπληρώσετε την αντίστοιχη 
εντολή εκχώρησης 

1. Εκχώρηση του υπολοίπου της διαίρεσης της μεταβλητής X με το 7 στη μεταβλητή Y  

2. Το Κ αυξάνεται κατά 15%. 

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

4. Το Κ μειώνεται κατά Λ 

5. Εκχώρηση στο Ζ της απόλυτης τιμής του λογαρίθμου του Χ 

 (Μονάδες 5) 
 
Α6. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, επιλέγοντας το 

γράμμα, που θεωρείτε ότι αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

1. Ποια από τις παρακάτω ομάδες εντολών ΓΛΩΣΣΑΣ αντιμεταθέτει τα περιεχόμενα δύο 
μεταβλητών;  

(Α) Α ← Β  (Β) Α ← Γ  (Γ) Α ← Γ  (Δ) Α ← Β 
 Β ← Γ   Β ← Α   Γ ← Β   Β ← Γ 
 Β ← Α   Γ ← Β   Β ← Γ   Γ ← Α 

 
2. Ποια από τις παρακάτω συνθήκες θεωρείται κατάλληλη για να ελέγξετε αν η τιμή της 

μεταβλητής Χ είναι περιττός αριθμός; 
(Α) Χ div 2 = 1  
(B) X mod 2 = 1  
(Γ) X div 1 = 0  
(Δ) X / 2 = 1 

 
3. Ποιο από τα παρακάτω είναι αποδεκτό ως όνομα μεταβλητής σε έναν αλγόριθμο:  

Α. Τιμή  
Β. Τιμή-1  
Γ. Γ/ε4 
Δ. Τιμή 2 

 (Μονάδες 3) 
 
ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Δίνεται το παρακάτω τμήμα κώδικα σε μορφή Κώδικα σε ΓΛΩΣΣΑ, στο οποίο έχουν 

αριθμηθεί οι γραμμές: 

1 ΔΙΑΒΑΣΕ β, α  

2 γ (α+17)^2*5  

3 ΓΡΑΨΕ γ  

4 κ  “Πολύ καλός”  

5 Άριστος β  
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6 βκ  

7 ΓΡΑΨΕ “Άριστος”, β, Άριστος  

8 α  γ DIV 5 mod 100  

9 ΓΡΑΨΕ α 

Επίσης δίνεται το ακόλουθο υπόδειγμα πίνακα τιμών 
 

Αριθμός 

γραμμής 
α β γ κ Άριστος Οθόνη 

       

       

 

Στη στήλη με τίτλο «αριθμός γραμμής» καταγράφεται ο αριθμός γραμμής της εντολής που 

εκτελείται. Στη στήλη με τίτλο «Οθόνη» καταγράφεται η τιμή εξόδου, εφόσον η εντολή που 

εκτελείται είναι εντολή εξόδου. Στη συνέχεια του πίνακα υπάρχει μια στήλη για κάθε 

μεταβλητή του αλγόριθμου. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να τον 

συμπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές του τμήματος αλγόριθμου ως εξής: Για κάθε εντολή 

που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα τον αριθμό της γραμμής της και το 

αποτέλεσμά της στην αντίστοιχη στήλη. Δίνονται οι τιμές α = -7,  β = ’Άριστος’ 

(Μονάδες 10) 
 
Β2.  Να μετατρέψετε το προηγούμενο τμήμα κώδικα στο αντίστοιχο διάγραμμα ροής. 

 (Μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα προσομοιώνει ένα αυτόματο μηχάνημα έκδοσης 

εισιτηρίων. Αρχικά το μηχάνημα θα δέχεται τον αριθμό των εισιτηρίων που θέλει να 

αγοράσει κάποιος. Στη συνέχεια θα εμφανίζει το κόστος των εισιτηρίων σε ευρώ και θα 

δέχεται το ποσό με το οποίο θα πληρώσει ο πελάτης.  

Τελικά ο αλγόριθμος θα εμφανίζει τον αριθμό των χαρτονομισμάτων των 5€ , των κερμάτων 

του 2€, και των κερμάτων του 1€ που πρέπει να επιστραφούν ως ρέστα. Θεωρήστε ότι κάθε 

εισιτήριο κοστίζει 1 € και ότι ο αριθμό των εισιτηρίων και το ποσό εισόδου θα είναι τέτοια 

ώστε η αγορά να είναι εφικτή. Να γίνει αλγόριθμος σε ΓΛΩΣΣΑ ο οποίος:  

Γ1. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων 
(Μονάδες 2) 

Γ2. Θα δέχεται τον αριθμό των εισιτηρίων που θα αγοράσει ο χρήστης 
(Μονάδες 2) 

Γ3. Θα εμφανίζει μήνυμα φιλικότητας, που θα ζητάει να εισάγεται το ποσό με το οποίο 
θα πληρώσει ο πελάτης και στη συνέχεια θα το δέχεται από το χρήστη  

(Μονάδες 3) 
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Γ4. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το συνολικό κόστος των εισιτηρίων  
(Μονάδες 2)  

Γ5. θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα ρέστα που θα δώσει στον χρήστη 
(Μονάδες 2)  

Γ6. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει 
α. πόσα χαρτονομίσματα των 5 € θα δώσει ως ρέστα 
β. πόσα νομίσματα των 2 ευρώ  
γ. Πόσα νομίσματα του 1 € 

 (Μονάδες 3+3+3=9) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Στην ιδιωτική εταιρεία ΧΥΖ κάθε εργαζόμενος κατά την πρόσληψή του διαπραγματεύεται για 

το βασικό μισθό που θα λαμβάνει. Επιπρόσθετα, κάθε τριετία που συμπληρώνει στην 

εργασία του ανεβαίνει μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ). Για κάθε βαθμίδα που ανεβαίνει ο 

εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα 200 € (πχ αν κάποιος εργαζόμενος έχει εργαστεί από 3 έτη 

ανήκει στο πρώτο ΜΚ και λαμβάνει επίδομα 200 €, αν έχει εργαστεί 6 έτη εργασίας ανήκει 

στο δεύτερο ΜΚ και λαμβάνει επίδομα 400 € κ.ο.κ.). Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:  

Δ1. να διαβάζει για έναν εργαζόμενο το βασικό του μισθό και τα έτη υπηρεσίας που 

εργάζεται στην εταιρεία.  

(Μονάδες 2)  

Δ2. να υπολογίζει και να εκτυπώνει το ΜΚ του εργαζομένου, καθώς και το σχετικό 

επίδομα. Να εκτυπώνεται επίσης το ποσό των μικτών μηνιαίων αποδοχών.  

(Μονάδες 6)  

Δ3. να εκτυπώνει το ποσοστό των μηνιαίων αποδοχών που αποτελεί το επίδομα ΜΚ.  

(Μονάδες 5)  

Με το νέο εργασιακό νόμο, ο βασικός μισθός υπόκειται σε κρατήσεις 10% και κάθε 

επίδομα σε κρατήσεις 8%.  

Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό των καθαρών αποδοχών καθώς και το 

συνολικό ποσό των κρατήσεων.  

(Μονάδες 7) 
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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 ! 


