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Ολνκαηεπώλπκν:                           ……………………………………………………………… 

Μάζεκα:    ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Υιε:     δνκή αθνινπζίαο θαη επηινγήο θεθ 2,7,8  

Δπηκέιεηα δηαγσλίζκαηνο:  Βιαράθεο Γηώξγνο 

Αμηνιόγεζε :    ……………………………………………………………… 

Θζμα 1ο 

Α. Να αλαθέξεηε πνηεο από ηηο παξαθάησ εληνιέο εθρώξεζεο είλαη ζσζηέο.  (Μνλάδεο 5) 

1. Α Β^2+4*Σ 

2. Γ + Γ  Β 

3. Χ  2Β +4 

4. Η1  “Γεσηέρα” 

5. ΓηάβαζεΧ 

 

Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα  (Μνλάδεο 5) 

 Α Τειεζηήο Β Απνηέιεζκα 

i αιεζήο θαη  αιεζήο 

ii ςεπδήο ή  αιεζήο 

iii  θαη αιεζήο ςεπδήο 

iv  όρη αιεζήο  

v αιεζήο ή   

 

Γ. Αληηζηνηρίζεηε θάζε γξακκή ηεο ζηήιεο Α, κε ηελ θαηάιιειε γξακκή ηεο ζηήιεο Β: (Μνλάδεο 5) 

 
 

Γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε Αιεζήο ή Ψεπδήο γηα ηελ θάζε ζπλζήθε, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη θάζε θνξά.  (Μνλάδεο 10) 

 
α=5, β=7, γ=20, δ=Αληθής α=2, β=11, γ=10, δ=Ψευδής 

(όχι (α>β ή β>γ))και δ=Αληθής 
  

δ=Αληθής ή (α+β=13 και γ<22) 
  

(όχι δ=Αληθής) και (όχι β=γ) 
  

α<γ ή δ=Αληθής 
  

(όχι α>=β+γ) και (όχι δ=Αληθής) 
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Ε)Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

ΓΙΑΒΑΣΔ Β 

ΑΝ Β<10 ΤΟΤΔ 

  ΓΡΑΨΔ ‘ΔΜΔΙΝΔΣ’ 

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Β<17 ΤΟΤΔ 

  ΓΡΑΨΔ ‘ΟΚ’ 

ΑΛΛΙΩΣ 

  ΓΡΑΨΔ ‘ΑΡΙΣΤΑ’ 

ΤΔΛΟΣ_ΑΝ 

Να ην κεηαηξέςεηε 1) θάλνληαο ρξήζε κόλν Απιήο επηινγήο (Αλ…Τέινο_αλ)   (κνλάδεο 8) 

 2) Δκθαλίδνληαο ηηο πεξηπηώζεηο αλάπνδα (δειαδή πξώηα ην ΑΡΙΣΤΑ, 

κεηά ην ΟΚ θαη ηειεπηαίν ην ΔΜΔΙΝΔΣ) (κνλάδεο 7) 
 

 

Θζμα 2ο 

Α. Γίλεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο. Να κεηαηξαπεί πξόγξακκα. (Μνλάδεο 10) 
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Β. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ θαη ηη εκθαληζηεί ηειηθά αλ εηζαρζνύλ 

νη ηηκέο ησλ δύν παξαθάησ πεξηπηώζεσλ (ζηα θ,ι κε ηε ζεηξά πνπ δηαβάδνληαη): 

i) 10,3 (Μνλάδεο 5) 

ii) 3,7 (Μνλάδεο 5) 
 

Αιγόρηζκος Πίλαθας_Σηκώλ 

Γηάβαζε θ,ι 

Αλ θ>ι ηόηε 

δΑ_Σ(ι-θ) 

tδ 

δθ 

θt 

Αιιηώς 

δθ mod 3 

ιΑ_Μ (Σ_Ρ(θ)) 

θ(-1)*θ*δ 

Σέιος_Αλ 

Δκθάληζε θ,ι 

Σέιος Πίλαθας_Σηκώλ 

 

 

Θέκα 3
ν
 

Να αλαπηστζεί πρόγρακκα ηο οποίο ζα δηαβάδεη έλαλ αρηζκό θαη : 

Μνλάδεο 1 

α) ζα ειέγτεη αλ είλαη ή ότη ηρηυήθηος εκθαλίδοληας θαηάιιειο κήλσκα 

Μνλάδεο 3 

β) ζε περίπηφζε ποσ είλαη ηρηυήθηος ζα σποιογίδεη θαη ζα εκθαλίδεη: 

i) ηο άζροηζκα ηφλ υεθίφλ ηοσ 

Μνλάδεο 8 

ii) το μεγαλύτερο ψηφίο από τα τρία 
Μνλάδεο 8 
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Θέκα 4ν  

ε κηα εηαηρία, οη σπάιιειοη παίρλοσλ κεληαίο οηθογελεηαθό επίδοκα αλάιογα κε ηολ αρηζκό ηφλ παηδηώλ 

ποσ έτοσλ, όπφς παραθάηφ:  

 Γηα 1 παηδί , επίδοκα 30 €  

 Γηα 2 παηδηά , επίδοκα 60 €  

 Γηα 3 παηδηά , επίδοκα 120 €  

 Άλφ ηφλ 3 παηδηώλ , επίδοκα 120 €, προζζέηοληας 120 € γηα θάζε επηπιέολ παηδί άλφ ηφλ ηρηώλ 

παηδηώλ. 

Να γίλεη πρόγραμμα ποσ ζα 

Α) δηαβάδεη ηο βαζηθό κηζζό θαη ηολ αρηζκό ηφλ παηδηώλ ελός σπαιιήιοσ, 

Μνλάδεο 4 

Β) σποιογίδεη ηο επίδοκα ποσ ζα θαηαβιεζεί θαη 

Μνλάδεο 12 

Γ) εκθαλίδεη ηης κεληαίες αποδοτές ηο σπαιιήιοσ. 

Μνλάδεο 4 

Σημείωση : Να θεωρήζεηε όηι ο μιζθός και ο αριθμός ηων παιδιών είναι πάνηα μη αρνηηικός αριθμός 

 

  


