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Θζμα 1ο  
 
Α. Να ςθμειϊςετε με κατάλλθλο τρόπο ανάλογα με το αν κεωρείτε 
ςωςτι ι λανκαςμζνθ κάκε μία από τισ παρακάτω προτάςεισ: 
1. Σο βιμα ςτθν εντολι Για … από … μζχρι, πρζπει να είναι πάντα 
ακζραιοσ αρικμόσ. 
2. Όταν θ ςυνκικθ είναι ψευδισ ςτθ δομι Αρχι_επανάλθψθσ … 
μζχρισ_ότου το πρόγραμμα εκτελεί τθν επόμενθ εντολι, που ακολουκεί 
αμζςωσ μετά τθ δομι τθσ επανάλθψθσ. 
3. Αν ςτθ δομι επανάλθψθσ Για … από … μζχρι το βιμα δοκεί μθδζν, 
τότε ο βρόχοσ τθσ επανάλθψθσ δεν εκτελείται καμία φορά. 
4.Η “Δευτζρα” είναι αλφαρικμθτικι ςτακερά ενϊ θ Δευτζρα είναι 
όνομα μεταβλθτισ. 
5. ε μια λογικι ζκφραςθ, οι ςυγκριτικοί τελεςτζσ ζχουν χαμθλότερθ 
ιεραρχία από τουσ λογικοφσ τελεςτζσ. 

                                                             (Μονάδεσ 5) 

 

B. Να βρείτε αν οι παρακάτω εκφράςεισ είναι Αλθκείσ ι Ψευδείσ: 
• (3+Α_Μ(9/4)*3>3) ΚΑΙ (Σ_Ρ((-36/12*3)^2)<=10) Ή (2*8>=16) 

• (ΟΧΙ(9 MOD 4 =20-4*3/2*3-1)) Ή (5+7 DIV 4 > 4)ΚΑΙ 
(ΟΧΙ(9mod11<8div4)) 

• (Α ΚΑΙ ΟΧΙ(Β)) Ή (ΟΧΙ(Α) ΚΑΙ Β) , για τισ τιμζσ Α=ΑΛΗΘΗ και 
Β=ΑΛΗΘΗ  

                         (Μονάδεσ 7) 



 

 

 

Γ.  Να μετατραποφν ςε εντολζσ εκχϊρθςθσ οι παρακάτω φράςεισ: 
α) Εκχϊρθςε ςτο Ι τον μζςο όρο των Α, Β, Γ. 
β) Αφξθςε τθ τιμι του Μ κατά 2. 
γ) Διπλαςίαςε τθν τιμι του Λ. 
δ) Μείωςε τθν τιμι του Χ κατά τθν τιμι του Ψ. 
ε) Εκχϊρθςε ςτο Α το υπόλοιπο τθσ ακζραιασ διαίρεςθσ του Α με το Β. 
        (Μονάδεσ 5) 
 

 

Δ. Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου:  
Αν Α≥5 τότε  

Αν Β<7 τότε  
Α←Α+1  

αλλιϊσ  
Α←Α-1  

Σζλοσ_αν 
αλλιϊσ  

Α←Α-1  
Σζλοσ_αν 
Εμφάνιςε Α  
Επίςθσ δίνονται παρακάτω δφο τμιματα αλγορίκμων από τα οποία 
λείπουν οι ςυνκικεσ:  
α.  
Αν ................. τότε  

Α←Α+1  
αλλιϊσ  

Α←Α-1  
Σζλοσ_αν 
Εμφάνιςε Α  
Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τισ ςυνκικεσ που λείπουν, ϊςτε κάκε 
ζνα από τα τμιματα α, β να εμφανίηει το ίδιο αποτζλεςμα με το 
αρχικό.     (Μονάδεσ 6) 

 

 

 

 

β.  
Αν ............ τότε  

Α←Α-1  

αλλιώς  

Α←Α+1  

Τέλος_αν  

Εμυάνισε Α  

 



 

 

Ε. 

1.Τι ονομάηουμε αλγόρικμο;  

2.Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράςταςθσ ενόσ  αλγορίκμου;  

3.Ποια κριτιρια πρζπει να πλθροί ο αλγόρικμοσ;  

 

(Μονάδεσ 12) 

ΣΤ. Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου με αρικμθμζνεσ τισ 
εντολζσ του:  

(1)  0  
(2) Κ 0  
(3) Αρχι_Επανάλθψθσ 
(4)  Διάβαςε Χ  
(5)    +Χ  
(6) Αν Χ>0 τότε  
(7)      Κ Κ+1  
(8)  Σζλοσ_Αν 
(9) Μζχρισ_ότου >1000  
(10) Εμφάνιςε Χ 

Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω 
προτάςεισ 1-5 και δίπλα τθ λζξθ ΣΩΣΤΟ, αν είναι ςωςτι, ι τθ 
λζξθ ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανκαςμζνθ.  
1. Η εντολι (4) κα εκτελεςτεί τουλάχιςτον μία φορά.  
2. Η εντολι (1) κα εκτελεςτεί ακριβϊσ μία φορά.  
3. τθ μεταβλθτι Κ καταχωρείται το πλικοσ των κετικϊν 

αρικμϊν που δόκθκαν.  
4. Η εντολι (7) εκτελείται πάντα λιγότερεσ φορζσ από τθν εντολι 

(4).  
5. Η τιμι που κα εμφανίςει θ εντολι (10) μπορεί να είναι    
αρνθτικόσ αρικμόσ 

(Μονάδεσ 5) 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Θζμα 2ο  
 
Α. Να γράψετε τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν Ν, Μ και Β, όπωσ αυτζσ 
τυπϊνονται ςεκάκε επανάλθψθ, και τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ Χ που 
τυπϊνεται μετά το τζλοσ τθσ επανάλθψθσ,κατά τθν εκτζλεςθ του 
παρακάτω αλγόρικμου. 
 
Αλγόρικμοσ Αρικμοί 

Α ← 1 

Β ← 1 

Ν ← 0 

Μ ← 2 
Όςο Β < 6 επανάλαβε 

Χ ← Α + Β 
Αν Χ MOD 2 = 0 τότε 

Ν ← Ν + 1 
αλλιϊσ 

Μ ← Μ + 1 
Σζλοσ_αν 

Α ← Β 

Β ← Χ 
Εμφάνιςε Ν, Μ, Β 
Σζλοσ_επανάλθψθσ 
Εμφάνιςε Χ 
Σζλοσ Αρικμοί 
  (Μονάδεσ 8) 
 

2.Να καταςκευάςετε ιςοδφναμο διάγραμμα ροισ για τον παραπάνω 
κϊδικα.  
(Μονάδεσ 8) 
3.Να ςθμειϊςετε  για τον παραπάνω κϊδικα ποια ςτοιχεία είναι: 

  1. μεταβλθτζσ (και τι τφπου δεδομζνων ) 

  2. ςτακερζσ  (και τι τφπου δεδομζνων ) 

  3. τελεςτζσ  (και τι είδουσ) 

  4. εκφράςεισ (και τι είδουσ) 

(Μονάδεσ 4) 
 



 

 

Θζμα 3ο  
 
Μια δθμόςια υπθρεςία διενεργεί διαγωνιςμό πρόςλθψθσ και κζλει να 
εξάγει ςτατιςτικά ςτοιχεία από τουσ 850 υποψθφίουσ τθσ.  
Να γραφεί πρόγραμμα ςε Γλϊςςα το οποίο : 
 
α) διαβάηει το ονοματεπϊνυμο κάκε υποψθφίου   
 
β) διαβάηει τθν οικογενειακι κατάςταςθ κάκε υπαλλιλου ( ‘Ε’ = 
Ζγγαμοσ, ‘Α’=Άγαμοσ) και ελζγχει τθν ορκι ειςαγωγι  
   
γ) διαβάηει το επίπεδο εκπαίδευςθσ κάκε υπαλλιλου ( 1 = Τποχρεωτικι 
Εκπαίδευςθ, 2=Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 3 =Πανεπιςτθμιακι 
Εκπαίδευςθ) και ελζγχει τθν ορκι ειςαγωγι  
   
δ) υπολογίηει και εμφανίηει το πλικοσ των υπαλλιλων που είναι 
ζγγαμοι    
 
ε) υπολογίηει και να εμφανίηει το ποςοςτό των υπαλλιλων που ζχουν 
υποχρεωτικι και το ποςοςτό των υπαλλιλων που ζχουν 
πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ 
(Μονάδεσ 20) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Θζμα 4ο  
 
Οι πωλθτζσ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ KAROαμείβονται μθνιαίωσ 
με1000 €  ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των αυτοκινιτων  που ποφλθςε ο 
κάκε ζνασ. 
ε αυτόν το μιςκό προςτίκεται κι ζνα επίδομα ανάλογα με τον αρικμό 
αυτοκινιτων που ποφλθςε ο κάκε ζνασ ςτο μινα ωσ εξισ : 

Πωλθκζντα Αυτοκίνθτα επίδομα 

10-20 15 €   το κάκε 
αμάξι 

21-30 30 €  το κάκε 
αμάξι 

30 και πάνω 60 €     το κάκε 
αμάξι 

 
Να γραφεί πρόγραμμα ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ ΓΛΩΑ το οποίο 
Α. κα διαβάηει το ονοματεπϊνυμο κάκε πωλθτι και τον αρικμό των 
αυτοκινιτων που ποφλθςε ςτο μινα και κα υπολογίηει το επίδομα και 
το ςυνολικό μιςκό για το μινα αυτό. 
Β. Η διαδικαςία κα ςταματά όταν δοκεί για ονοματεπϊνυμο ο κενόσ 
χαρακτιρασ. 
Γ. Θα εμφανίηει το ςυνολικό επίδομα που ζδωςε θ εταιρεία για όλουσ 
τουσ υπαλλιλουσ. 
Δ. Σα πλικοσ των υπαλλιλων με τελικό μιςκό 1350€. 
Ε. το μζςο όρο των αυτοκινιτων που πουλικθκαν από όλουσ τουσ 
πωλθτζσ. 
ΗΜ: Ο υπολογιςμόσ του επιδόματοσ γίνεται κλιμακωτά. 
                                                                                                 (Μονάδεσ 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


