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ΤΝΟΛΟ ΔΛΗ∆ΩΝ:  ΔΠΣΑ (7) 

 

ΘΔΜΑ 1
ν
 

 

Α.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαπάλσ 

 πξνηάζεηο 1-5 θαη δίπια ηε ιέμε ΩΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

 ΛΑΘΟ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

1.  Ζ ινγηθή έθθξαζε "ΜΔΓΑΛΟΣ"  > "ΜΗΚΡΟΣ" είλαη αιεζήο. 

 

2.  Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ αιγνξίζκνπ κε θπζηθή γιώζζα θαηά βήκαηα 

κπνξεί λα παξαβηάζεη ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

3.  Όιεο νη δνκέο επαλάιεςεο «Μέρξηο_όηνπ» κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε 

αληίζηνηρεο δνκέο επαλάιεςεο  «Γηα» 

 4.  Όηαλ ην βήκα είλαη 0 ζηελ Γηα..από..κέρξη..κε_βήκα παξαβηάδεηαη ην 

 θξηηήξην ηεο θαζνξηζηηθόηεηαο. 

 5.  Ζ πξόηαζε Φ Ή ΟΦΗ Φ είλαη πάληα αιεζήο γηα νπνηαδήπνηε ηηκή ηεο 

 ινγηθήο κεηαβιεηήο Φ.         

            Μνλάδεο10 

 

Β. Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηεο ζηαζεξάο θαη ηεο κεηαβιεηήο.   

            Μνλάδεο 7 



ΑΡΦΖ 2ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

 

ΤΔΛΟΣ 2ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Γ. ∆ίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ κε αξηζκεκέλεο ηηο εληνιέο 

ηνπ : 

(1)   Σ  0 

(2)   Κ  0 

(3)   Αξρή _Δπαλάιεςεο 

(4)       Γηάβαζε Φ 

(5)       Σ  Σ +Φ 

(6)       Αλ Φ >0 ηόηε 

(7)          Κ  Κ +1 

(8)      Τέινο_Αλ 

(9)   Μέρξηο_όηνπ Σ >1000 

(10) Δκθάληζε Φ 

 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο 1-5 θαη δίπια ηε ιέμε ΩΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

ΛΑΘΟ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

1. Ζ εληνιή (4) ζα εθηειεζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά . 

2. Ζ εληνιή (1) ζα εθηειεζηεί αθξηβώο κία θνξά . 

3. Σηε κεηαβιεηή Κ θαηαρσξείηαη ην πιήζνο ησλ ζεηηθώλ αξηζκώλ πνπ δόζεθαλ. 

4. Ζ εληνιή (7) εθηειείηαη πάληα ιηγόηεξεο θνξέο από ηελ εληνιή (4). 

5. Ζ ηηκή πνπ ζα εκθαλίζεη ε εληνιή (10) κπνξεί λα είλαη αξλεηηθόο αξηζκόο. 

            Μνλάδεο 10 

 

Γ. Ζ παξαθάησ αθνινπζία  εληνιώλ είλαη ηκήκα αιγνξίζκνπ; Αλ όρη ηόηε 

πνηα θξηηήξηα παξαβηάδεη; Να θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο έηζη ώζηε 

λα κεηαηξαπεί ζε αιγόξηζκν.  

  α ←102 

  Όζν α <> 2 επαλάιαβε  

         α ← α – 3  

         Δθηύπσζε  α  

         ξ ← 1 / α 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

            Μνλάδεο 8



ΑΡΦΖ 3ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

 

ΤΔΛΟΣ 3ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Δ.  i) Τη νλνκάδνπκε αηέξκσλ βξόγρν θαη πνην αιγνξηζκηθό θξηηήξην 

παξαβηάδεη ;          Μνλάδεο 2  

 

ii) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιειεο ηηκέο παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ  

ώζηε λα δεκηνπξγείηαη αηέξκσλ βξόγρνο . 

  

θ ___ 

Αξρή_επαλάιεςεο 

      Δκθάληζε θ 

      θ θ +  ___ 

 Μέρξηο_όηνπ θ > ___         Μνλάδεο 3 

 

    

ΘΔΜΑ 2
ν         

Β1.  Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ ππό κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο: 

      

Συνθήκη2 

Συνθήκη3 Συνθήκη1 

Εντολζς1 Εντολζς2 

Εντολζς3 

Εντολζς4 

Εντολζς5 

Αληθής 

Αληθής Αληθής 

Ψευδής 

Ψευδής 

Ψευδής 



ΑΡΦΖ 4ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

 

ΤΔΛΟΣ 4ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

1. Να γξάςεηε ζην θύιιν απαληήζεώλ ζαο ηηο ελδείμεηο α θαη β γηα θαζεκηά από 

ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη δίπια ηε ιέμε ΣΩΣΤΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

ΛΑΘΟΣ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

α) Οη Δληνιέο5 ζα εθηειεζηνύλ νπνηαδήπνηε ηηκή θαη αλ έρνπλ νη ζπλζήθεο. 

β) Αλ εθηειεζηνύλ νη Δληνιέο1 ηόηε ζίγνπξα ζα εθηειεζηνύλ θαη νη Δληνιέο4. 

            Μνλάδεο 2 

 

2. Απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο δίλνληαο θαη κία ζύληνκε αηηηνιόγεζε: 

α)Σην ηκήκα ηνπ αιγνξίζκνπ ηη πξέπεη λα ηζρύεη γηα λα εθηειεζηνύλ νη 

Δληνιέο2; 

β)Υπάξρεη πεξίπησζε ζε κία κόλν εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ λα εθηειεζηνύλ 

θαη νη Δληνιέο3 θαη νη Δληνιέο5;      Μνλάδεο 4 

 

3. Γξάςεηε ηζνδύλακν ηκήκα αιγνξίζκνπ θσδηθνπνηεκέλν ζε ςεπδνγιώζζα. 

            Μνλάδεο 4 

 

Β2.  Τη ππνινγίδεη θαη ηη εκθαλίδεη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ όηαλ δνζνύλ 

σο είζνδνη δηαδνρηθά νη ηηκέο : 5, 8, 6, 9, 0;  

k ← 1 

S ←  0 

Γ ← 1 

Γηάβαζε x 

Όζν k<=100  θαη  x<>0  επαλάιαβε 

 Αλ x mod 2 = 0 ηόηε 

  S ←  S+x 

 Τέινο_αλ 

 Αλ x mod 3 = 0 ηόηε 

  Γ ←  Γ*x 

 Τέινο_αλ 

 k ← k+1 

 Γηάβαζε x 

Τέινο_επαλάιεςεο 

Δκθάληζε S, Γ          Μνλάδεο 10



ΑΡΦΖ 5ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

 

ΤΔΛΟΣ 5ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 3ν 

Έλα e-shop ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνζειθύζεη λένπο πειάηεο πνπιάεη ζε 

πξνζθνξά βηβιία κε πνηήκαηα δηάζεκσλ Διιήλσλ πνηεηώλ. Σην ζύλνιν 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα 150 αληίηππα ησλ Διύηε, Σεθέξε θαη Ρίηζνπ. Σε θάζε 

παξαγγειία έλαο πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη έλα κόλν βηβιίν. Τέινο, θάζε 

παξαγγειία ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ θσδηθό πνπ είλαη ε ζεηξά πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε (γηα παξάδεηγκα ε πξώηε παξαγγειία ζηε ζεηξά 

ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ θσδηθό 1, ε δεύηεξε ζηε ζεηξά από ηνλ αξηζκό 2 θηι) .  

Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ ην νπνίν: 

 

Γ1. ζα πεξηιακβάλεη ην θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ.     Μνλάδεο 2 

 

Γ2. ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά γηα κία ειεθηξνληθή παξαγγειία ην όλνκα ηνπ 

πνηεηή ηνπ βηβιίνπ πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη θάπνηνο πειάηεο, κε έιεγρν γηα 

απνδεθηέο ηηκέο έλα από ηα νλόκαηα ησλ παξαπάλσ πνηεηώλ ή ηνπ ραξαθηήξα 

ηεο ηειείαο, θαζώο επίζεο θαη ην θόζηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ – ππνζέζηε 

ζεηηθόο αξηζκόο .                    Μνλάδεο 4 

 

Γ3. ε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζα ηεξκαηηζηεί όηαλ δνζεί σο όλνκα ν 

ραξαθηήξαο ηεο ηειείαο ή όηαλ ηειεηώζνπλ ηα δηαζέζηκα αληίηππα.  Μνλάδεο 5 

 

Σην ηέινο, ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη:  

Γ4. Αλ πνπιήζεθαλ όια ηα αληίηππα ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ εηζέπξαμε από ηηο 

πσιήζεηο, δηαθνξεηηθά πόζα αληίηππα έκεηλαλ απνύιεηα ζην e-shop.  

                Μνλάδεο 4 

 

Γ5. Καζώο θαη ην θόζηνο θαη ηνλ θσδηθό παξαγγειίαο ηνπ αθξηβόηεξνπ βηβιίνπ 

πνπ πνπιήζεθε από ηνλ πνηεηή Σεθέξε.          Μνλάδεο 5



ΑΡΦΖ 6ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

 

ΤΔΛΟΣ 6ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 4
ν 

 

Μηα καηεπηηθή θιηληθή εθαξκόδεη ηελ παξαθάησ πνιηηηθή ρξέσζεο: 

 Τν θόζηνο θάζε γέλλαο μεθηλάεη κε πάγην 1500 επξώ, ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ θιηληθή. 

 Τν θόζηνο γηα θάζε επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε ζηελ θιηληθή αθνινπζεί 

θιηκαθσηά ηηο ρξεώζεηο πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Γηαλπθηεξεύζεηο Σηκή (ζε επξώ) / Ζκέξα 

3-4 425 

5-6 350 

7-9 200 

10 -….. 150 

Τν θηιαλζξσπηθό ηκήκα ηεο θιηληθήο νξίδεη πσο ζα δίλεηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ 

ζε θάζε κέιινπζα κεηέξα, θιηκαθσηά αλάινγα κε ηνλ αξηζκό παηδηώλ ηεο (καδί 

κε ην θαηλνύξην ηεο κέινο !), ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο παηδηώλ Έθπησζε (ζε επξώ) / Παηδί 

1-2 150 

3-6 250 

7-…… 400 

 

Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ ην νπνίν: 

Γ1. ζα πεξηιακβάλεη ην θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ.     Μνλάδεο 1 

Γ2. Γηα θάζε κεηέξα από ηηο 300 πνπ ζα ρσξάεη ε θιηληθή : 

α)  Να δηαβάδεη ηνλ αξηζκό ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ πνπ έκεηλε ζηελ θιηληθή 

θάλνληαο ηαπηόρξνλα έιεγρν ώζηε λα είλαη αξηζκόο ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε 2 

θαη λα ππνινγίδεη ην θόζηνο δηακνλήο κε βάζε ηνλ παξαπάλσ (πξώην θαηά 

ζεηξά) πίλαθα.               Μνλάδεο 5 

β) Να δηαβάδεη ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ έρεη πιένλ ε νηθνγέλεηά ηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαηλνύξηνπ ηεο κέιινπο) θαη λα ππνινγίδεη 

ηελ έθπησζε πνπ ζα ηεο θάλεη ε θιηληθή, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ (δεύηεξν 

θαηά ζεηξά) πίλαθα.        Μνλάδεο 5



ΑΡΦΖ 7ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

 

ΤΔΛΟΣ 7ΖΣ ΣΔΛΗ∆ΑΣ 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Γ3. Να ππνινγίδεη ην ηειηθό πνζό πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζηελ θιηληθή θάζε 

κεηέξα (καδί κε ην πάγην) θαη λα ην εκθαλίδεη ζηελ νζόλε κεηά από ην κήλπκα 

«ΝΑ ΣΑΣ ΕΖΣΔΗ».           Μνλάδεο 3 

Γ4. Να ππνινγίδεη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα εηζπξάμεη ε θιηληθή.   Μνλάδεο 3 

Γ5. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ην πνζνζηό από ηηο κεηέξεο πνπ έρνπλ πιένλ 

3 παηδηά.               Μνλάδεο 3 

 

Ο∆ΖΓΗΔ (γηα ηνπο εμεηαδόµελνπο) 

1.  Σην ηεηξάδην λα γξάςεηε  µόλν ηα πξνθαηαξθηηθά  (εµεξνµελία, 

 θαηεύζπλζε,  εμεηαδόµελν  µάζεµα).  Τα ζέµαηα λα  µελ ηα αληηγξάςεηε 

 ζην ηεηξάδην. Τα ζρήµαηα πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεηε ζην ηεηξάδην µπνξνύλ 

 λα γίλνπλ θαη µε µνιύβη. 

2.  Να γξάςεηε ην νλνµαηεπώλπµό ζαο ζην πάλσ  µέξνο ησλ 

 θσηναληηγξάθσλ αµέζσο  µόιηο ζαο παξαδνζνύλ.  Καµηά άιιε ζεµείσζε 

 δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε. 

 Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε  µαδί  µε ην ηεηξάδην θαη ηα 

 θσηναληίγξαθα, ηα νπνία θαη ζα θαηαζηξαθνύλ µεηά ην πέξαο ηεο 

 εμέηαζεο. 

3.  Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ζε όια ηα ζέµαηα. 

4.  Κάζε ιύζε επηζηεµνληθά ηεθµεξησµέλε είλαη απνδεθηή. 

5.  ∆ηάξθεηα εμέηαζεο:  Τξεηο (3)  ώξεο  µεηά ηε δηαλνµή ησλ 

 θσηναληηγξάθσλ. 

6.  Φξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο :  Μηάµηζε (1 1/2)  ώξα  µεηά ηε  

 δηαλνµή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

 

 

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ 


