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ΘΔΜΑ Α 
 
 
1) Δξσηήζεηο Σσζηό / Λάζνο (Μνλάδεο 12) 
 
 
1.1) Έλαο αηέξκσλ βξόγρνο εθηειείηαη κία θνξά  
1.2) Η δνκή επαλάιεςεο «while» εθηειείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά  
1.3) Η δνκή επαλάιεςεο «repeat……until» ζηακαηάεη ηηο επαλαιήςεηο όηαλ ε ζπλζήθε ειέγρνπ 

πάξεη ηηκή Αιεζήο  
1.4) Η ζπλζήθε ηεο επαλάιεςεο δνκήο «while» βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο δνκήο  
1.5) Μία δνκή επαλάιεςεο «repeat…..until» ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ εθηειέζεη θακία 

επαλάιεςε  
1.6) Όηαλ γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηόηε δελ 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ δνκή «while» 
 
 
 
 
 
2) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε απηά ηεο ζηήιεο Β (Μνλάδεο 10) 
 

Σηήιε Α: δνκή επαλάιεςεο  Σηήιε Β: αξηζκόο επαλαιήςεσλ   

1. k:=1  
while k<10 do 
    begin 
         write(x); 
         k:=k+1 
   end ; 

2.  k:=10 
while k<5 do 

 
A. 1 
B. 2 
C. Άπεηξεο 
D. 9 
E. 0 
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    begin 
         write(x); 
         k:=k-3 

      end; 
3. k:=5 

while k<=5 do 
    begin 
         write(x); 
         k:=k+3 

      end; 
4. k:=1 

repeat  
         write(x); 
         k:=k+3 

      until k=7; 
5. k:=4 

repeat  
         write(x); 
         k:=k+3 

      until k<0; 
 
 

 
 
3)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ώζηε ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ λα εκθαλίδεη όινπο 
ηνπο αθέξαηνπο αξηζκνύο από ην 200 κέρξη ην 40 (Μνλάδεο8) 
 
 
θ:= ______ 
Δθόζνλ ________ επαλάιαβε  
 Αξρή 
  Δκθάληζε _______ 
  _________ 
 Τέινο 
 
4) Να κεηαηξέςεηε ην παξαθάησ ηκήκα «while» ζηελ αληίζηνηρε δνκή «repeat….until» ώζηε 
λα εθηεινύλ αθξηβώο ηηο ίδηεο ελέξγεηεο (Μνλάδεο 10) 
 
readln(x); 
while x>=0 or x<=100 do 
 begin  
  writeln(x); 
  readln(x); 
 end; 
 
 
ΘΔΜΑ Β 
 
1) Να παξνπζηάζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ (Μνλάδεο 10) 
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Αξρή  
 β:=10 
 Δθόζνλ β>=0 επαλάιαβε  
  Αξρή 
   α:=β+3 
   Αλ α<8  
   Τόηε   γ:= α-β 
   Αιιηώο   γ:=α+β 
   Δκθάληζε γ 
   β:=β-4 
  Τέινο 
Τέινο 
 
 
2) Να παξνπζηάζεηε ην ινγηθό δηάγξακκα ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ (Μνλάδεο 10) 
 
Αξρή 
 Κ:=1 
 Δπαλάιαβε  
  Γηάβαζε ι 
  Αλ ι>0  
  Τόηε ι:=ι+4 
  Αιιηώο ι:=ι-2 
  θ:=θ+1 
 Μέρξη θ=10 
 Αλ ι+θ>20 
 Τόηε θ:=ι 
 Δκθάληζε θ,ι 
Τέινο 
 
 
 
ΘΔΜΑ Γ 
 
Μία εηαηξία απαζρνιεί 100 ππαιιήινπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο νη νπνίνη ακνίβνληαη  κε 7 
επξώ ηελ ώξα. Ο δηεπζπληήο ηεο ζέιεη λα βγάιεη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 
πεξαζκέλν κήλα λα αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε Pascal πνπ  
 

1) ζα πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ (Μνλάδεο 2) 
2) ζα δηαβάδεη γηα θάζε ππάιιειν ηηο ώξεο πνπ δνύιεςε ηνλ πεξαζκέλν κήλα (ππνζέζηε 

ζεηηθόο αξηζκόο) θαη ην θύιν ηνπ, κε έιεγρν εγθπξόηεηαο δεδνκέλσλ γηα ηηκέο 
«άλδξαο»/«γπλαίθα» (Μνλάδεο 5) 

3) ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ηνλ κηζζό θάζε ππαιιήινπ (Μνλάδεο 3) 
4) ζα εκθαλίδεη ηνλ κέζν όξν κηζζώλ ησλ γπλαηθώλ ηεο εηαηξίαο (Μνλάδεο 5) 
5) ζα εκθαλίδεη ην όλνκα θαη ην θύιν ηνπ ππαιιήινπ κε ηνλ κεγαιύηεξν κηζζό-ππνζέζηε 

ππάξρεη έλαο ππάιιεινο κε ηνλ  κεγαιύηεξν κηζζό (Μνλάδεο 5)  
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ΘΔΜΑ Γ 
 
Σε έλα ζρνιείν, ζηελ Γ ιπθείνπ ν ηειηθόο βαζκόο ελόο καζεηή πξνθύπηεη από ηνλ εμήο ηύπν: 
ν γξαπηόο βαζκόο κεηξάεη 60% θαη ν πξνθνξηθόο 40%. Δπίζεο ππάξρνπλ 3 ηκήκαηα, ηα Γ1, 
Γ2 θαη Γ3. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ζε ςεπδνγιώζζα πνπ 
 

1) ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ηνλ γξαπηό, ηνλ πξνθνξηθό βαζκό ελόο καζεηή (ππνζέζηε ηηκέο 
από 1 κέρξη 100), ην όλνκά ηνπ θαη ην ηκήκα ηνπ (ην ηειεπηαίν κε έιεγρν εγθπξόηεηαο 
δεδνκέλσλ) (Μνλάδεο 4) 

2) ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ηνλ ηειηθό βαζκό θάζε καζεηή (Μνλάδεο 3) 
3) ε επαλάιεςε ζα νινθιεξσζεί όηαλ αληί γηα όλνκα δνζεί ε ιέμε «Τέινο» (Μνλάδεο 3) 
4)  
Σην ηέινο ζα εκθαλίδνληαη 
 
5) ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζην Γ2 ζην ζύλνιν όισλ ησλ καζεηώλ πνπ δόζεθαλ 

ζηνηρεία (Μνλάδεο 5) 
6) ην όλνκα, ην ηκήκα θαη ν βαζκόο ηνπ καζεηή κε ηνλ κηθξόηεξν βαζκό (ππνζέζηε ππάξρεη 

έλαο καζεηήο κε ηνλ κηθξόηεξν βαζκό) 

 


