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Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………… 

 

Μάθημα:                Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 

 

Υλη:                     Δομή Ακολουθίας και Επιλογής  

Κεφ: 2.1, 2.3, 2.4.1-2.4.4,    6.3,     7.1-7.10,    8 .1, 8.1.1 

 

Επιμέλεια διαγωνίσματος: Ρομπογιαννάκη Ι.Αικατερίνη 

 

Αξιολόγηση :          ……………………………………………………………… 

 

 

ΘΕΜΑ 1  

 

Α1. Να απαντήσετε με τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη.               

1. Η είσοδος σε έναν αλγόριθμο είναι πάντα απαραίτητη. 

2. Στην δομή ακολουθίας όλες οι εντολές εκτελούνται υποχρεωτικά. 

3. Οι λογικές μεταβλητές μπορούν να λάβουν μόνο δύο διακριτές τιμές. 

4. Η έξοδος δεδομένων από έναν αλγόριθμο είναι πάντα απαραίτητη. 

5. Ο πιο αδόμητος τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμου είναι η κωδικοποίηση. 

6. Στο διάγραμμα ροής ο κύκλος δηλώνει την αρχή και το τέλος του αλγορίθμου. 

7. Οι τιμές των μεταβλητών δεν μεταβάλλονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 

8. Η λέξη Αλγόριθμός είναι αποδεκτή ως όνομα μεταβλητής. 

9. Οι λογικές τιμές είναι οι εξής: ΟΧΙ, ΚΑΙ, Η 

10. Η πράξη της σύζευξής δύο λογικών εκφράσεων δίνει ως αποτέλεσμα την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, 

μόνο όταν και οι δύο εκφράσεις έχουν την τιμή ΨΕΥΔΗΣ.  

11. Η σύγκριση  ‘‘ΨΕΥΔΗΣ’’ > ‘‘ΨΕΥΔΕΣ’’ δίνει τιμή ΨΕΥΔΗΣ. 

12. Οι εκφράσεις διαμορφώνονται από τους τελεστέους και τους τελεστές.  

13. Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι μικρότερη των αριθμητικών. 

                   Μονάδες 13 
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Α2.              

α) Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο παρουσίασης των λογικών εκφράσεων, εξηγήστε γιατί η έκφραση 

0<=Χ<=20 παραβιάζει το συντακτικό της ΓΛΩΣΣΑΣ, όπου  Χ ακέραια μεταβλητή. 

Μονάδες 1 

β) Δώστε τον ορισμό του αλγορίθμου.   

                Μονάδες 1 

γ) Να γράψετε τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας σωστός αλγόριθμός και να τα αναπτύξετε.

                       Μονάδες 5 

δ)Με ποιους τρόπους μπορεί να περιγραφεί ένας αλγόριθμός; Ποια κριτήρια αλγορίθμου 

παραβιάζονται σε ορισμένους απ’ αυτούς τους τρόπους; Ποιος είναι ο πιο καλά δομημένος τρόπος; 

Μονάδες 5 

 

Α3. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης  Β 

που αντιστοιχεί σωστά. Ένα από τα γράμματα της Στήλης Β είναι παραπάνω.  

 

 

Στήλη Α 

 

 

Στήλη Β 

1. Υπολογίζεται η τιμή της έκφρασης στη δεξιά 

πλευρά και εκχωρείται η τιμή αυτή στην 

μεταβλητή που αναφέρεται στην αριστερή 

πλευρά. 

Α. Αλφάβητο 

 

2. Όνομα Μεταβλητής  Έκφραση 

 

Β. Λεξιλόγιο 

 

3. Γράμματα του ελληνικού και του λατινικού 

αλφάβητου, αριθμητικά ψηφία   καθώς και τα 

ειδικά σύμβολα + - / = > <( ). ,![ ] : _ 

Γ. Συντακτικό 

 

Δ. Σημασιολογία 

 

Μονάδες 3 
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Α4. Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Χ=8 και Ψ=4 και η παρακάτω έκφραση:             

        

( ΟΧΙ ( 9 mod 5 = 20 - 4 * 2 ^ 2 ) )  Ή ( Χ > Ψ ΚΑΙ   ‘‘Η’’ > ‘‘Ψ’’ )  

 

Να υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά, ως εξής : 

A. Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές τους 

B. Να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις. 

Γ.   Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις με την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι αληθής, ή με 

την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, αν η σύγκριση είναι ψευδής. 

Δ.   Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιμή της έκφρασης. 

            Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 2 

Β1. 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου ΤΑ_1: 

Αν Χ >10 τότε 

 Αν Χ< 30 τότε 

  Κ3*Χ 

 Αλλιώς 

  Κ5*Χ 

 Τέλος_αν 

 ΚΚ/2 

Αλλιώς 

 ΚΧ 

 Αν Χ < 5 τότε 

  Κ2*Κ 

 Τέλος_αν 

Τέλος_αν 

 

Β1. Να σχεδιάσετε  στο τετράδιο απαντήσεων 

σας το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.  

                                                             Μονάδες 7 

 

 

Β2. Χρησιμοποιώντας μόνο μία εντολή 

πολλαπλής επιλογής και μόνο απλές συνθήκες, 

να γράψετε στο τετράδιο σας τμήμα αλγορίθμου 

το οποίο θα παράγει το αποτέλεσμα με το ΤΑ_1. 

                                                          Μονάδες 10 
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Β2. 

Να γράψετε τι θα εμφανίσει στην έξοδο το παρακάτω τμήμα προγράμματος εάν δοθούν ως είσοδος 

οι τιμές:              α. 10    β. 9 

 

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 

ΥΧ 

ΑΝ Χ mod 2=0 ΤΟΤΕ  

 ΧΧ+1 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΑΝ     Χ < 11    ΤΟΤΕ  

 ΥΥ div 2 - X div 3 + 1 

 ΓΡΑΨΕ Χ, Υ 

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ    Χ<20   ΤΟΤΕ 

 Υ Υ / 2-Χ div3 mod 2 

 ΓΡΑΨΕ Χ, Υ 

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ   Χ = 11  ΤΟΤΕ 

 Υ( Υ+Χ) div 3 

 ΓΡΑΨΕ Υ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

Χ Χ - 1 

ΥΥ ^ 3 div X 

ΓΡΑΨΕ Χ, Υ                                                                                                                       Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 3 

 

Γ1.   Ένας παραγωγός κερασιών θέλει να συσκευάσει τη σοδειά του σε τελάρα των 15 κιλών, το 

καθένα από τα οποία κοστίζει 0,15 €. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: 

α. Διαβάζει τη σοδειά του παραγωγού σε κιλά.                Μονάδες 1 

β. Υπολογίζει και εμφανίζει πόσα τελάρα θα χρειαστούν για όλη τη σοδειά. Σε περίπτωση που του 

περισσεύουν π.χ. 5 κιλά, θα χρειαστεί ένα τελάρο ακόμα.                                                   Μονάδες 3 

γ.  Αν το φορτηγό του παραγωγού μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 1.000 τελάρα σε κάθε δρομολόγιο, 

να υπολογίζει και εμφανίζει πόσα δρομολόγια θα χρειαστούν για τη μεταφορά όλων των τελάρων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Μονάδες 3 

δ. Αν κάθε δρομολόγιο κοστίζει 150 € να υπολογίζει το συνολικό κόστος του παραγωγού (μαζί με το 

κόστος συσκευασίας σε τελάρα) και να εμφανίζει μήνυμα σχετικά με το αν το κόστος είναι 

μεγαλύτερο των 10.000 € ή όχι.                                                                                   Μονάδες 3 

 

 

Γ2.     Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων για Ρώμη είναι 125 ευρώ για τον ενήλικα και 80 ευρώ 

για το παιδί. Κάθε άτομο (ενήλικας ή παιδί) επιτρέπεται να μεταφέρει έως 15 κιλά αποσκευών. 

Ωστόσο, αν συνολικά μεταφέρονται περισσότερα κιλά από το επιτρεπόμενο όριο, τότε κάθε 

επιπλέον κιλό χρεώνεται 1,5 ευρώ. Επίσης αν τα παραπάνω έξοδα ξεπεράσουν τα 450 ευρώ υπάρχει 

έκπτωση 9%. Τέλος, ο φόρος του αεροδρομίου είναι 20 ευρώ το άτομο. Μια οικογένεια αποφάσισε 

να πάει διακοπές στη Ρώμη και πρέπει να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει το πλήθος 

των ενηλίκων, το πλήθος των παιδιών και το συνολικό βάρος των αποσκευών και θα εκτυπώνει τα 

χρήματα που πρέπει να καταβάλει η οικογένεια.                                                                Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 4 

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος κατά την εκτέλεσή του θα εμφανίζει στην οθόνη ένα μενού δυο 

επιλογών το οποίο θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει τη λειτουργία που θέλει να 

εκτελέσει με τα κατάλληλα μηνύματα . Το μενού θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

1. Υπολογισμός λογαριασμού ΔΕΗ 

2. Υπολογισμός φόρου 

 Πληκτρολογήστε τον αριθμό της επιλογής σας.                                                                  Μονάδες 4 

 

Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει «1» ο αλγόριθμος θα ζητάει την κατανάλωση ρεύματος και τα 

τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει  

α) τη μηνιαία χρέωση για τη ΔΕΗ,  

β) τα δημοτικά τέλη που αντιστοιχούν και  

γ)τη συνολική χρέωση στο λογαριασμό.  

Μονάδες 8 

Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει «2» ο αλγόριθμος θα ζητάει το ετήσιο εισόδημα του χρήστη και θα 

υπολογίζει και θα εμφανίζει το φόρο εισοδήματος.  

Μονάδες 8 

Σημείωση: Οι χρεώσεις για το ρεύμα και το φόρο είναι κλιμακωτές και δίνονται στους παρακάτω 

πίνακες. Το δημοτικό τέλος που πληρώνεται μαζί με το ρεύμα υπολογίζεται για κάθε τετραγωνικό 

μέτρο και δεν χρεώνεται κλιμακωτά. 
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Χρέωση Ρεύματος  

KWh Ευρώ/KWh 

 0 έως και 250 0,08 

πάνω από 250, έως και 1000 0,13 

πάνω από 1000 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Φόρος Εισοδήματος 

Εισόδημα Συντελεστής 

0 έως και 11000 0 

πάνω από 11000, έως και 25000 10% 

πάνω από 25000 25% 

Δημοτικά Τέλη 

Τετραγωνικά Μέτρα Ευρώ/Τετραγωνικό 

0 έως και 50 0,15 

πάνω από 50, έως και 100 0,20 

πάνω από 100 0,25 


