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ΘΔΜΑ 1

ο
 

 

Α1.  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.  Η “Γεπηέξα” απνηειεί αιθαξηζκεηηθή ηηκή, ελώ ε Γεπηέξα απνηειεί όλνκα 

κεηαβιεηήο. 

 2.  Σε κία δνκή ζύλζεηεο επηινγήο «Αλ … Τόηε….Αιιηώο…Τέινο_αλ», νη  εληνιέο 

 πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ηκήκα «Αιιηώο» εθηεινύληαη όηαλ ε  ζπλζήθε ειέγρνπ 

 είλαη Χεπδήο. 

3.  Μία ζπλζήθε κπνξεί λα ιάβεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο. 

4. Τν ειεύζεξν θείκελν κπνξεί λα παξαβηάζεη ην θξηηήξην ηεο θαζνξηζηηθόηεηαο. 

 5.  Σε κία δνκή αθνινπζίαο κπνξεί θάπνηεο εληνιέο λα κελ εθηειεζηνύλ  πνηέ.  

            Μονάδερ 10 

 

Α2. i) Να αλαθέξεηε ηηο έηνηκεο ζπλαξηήζεηο ηεο ΓΛΨΣΣΑΣ. 

  ii) Να γξάςεηε αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλαο αιγόξηζκνο.  

  iii) Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηνπ αιγνξίζκνπ. 

            Μονάδερ 12 

 

 

Α3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ εληνιέο ώζηε λα πξνθύπηνπλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη. Σηα θελά κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε νπνηαδήπνηε 
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έθθξαζε, ηειεζηή, κεηαβιεηή, αξηζκεηηθή ηηκή, ζπλζήθε, πξάμε  ζέιεηε  εκηόρ ηος μείον  

(-). 

1) 12345 ___________  = 123     

 2)  5678 __________ = 678 

3) θ  10 __ 5         (πξέπεη ην θ λα έρεη ηηκή Αιεζήο) 

4) Δμθάνιζε _______   (πξέπεη λα εκθαληζηεί ην κήλπκα 2+3+5) 

5)  λ  ________  = 1 (ην ι πξέπεη λα είλαη πεξηηηόο αξηζκόο ) 

            Μονάδερ  5 

 

Α4. Να γξάςεηε ηηο αθόινπζεο ζύλζεηεο ινγηθέο εθθξάζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηθνύ 

ηειεζηή ή. 

1. Α >= 3 θαη Β < 4 

2. Α < > 3 θαη Β = 4         

           Μονάδερ 5 

 

Α5.  Να γξάςεηε ηνπο αξηζκνύο από ηε Σηήιε Α θαη δίπια ην γξάκκα ηεο Σηήιεο Β πνπ 

δίλεη ην ζσζηό ραξαθηεξηζκό.      

ΣΖΛΖ Α ΣΖΛΖ Β 

1. „„Αιεζήο‟‟ α. ινγηθόο ηειεζηήο 

2. ΟΦΙ β. κεηαβιεηή 

3. Φ<=Υ γ. αιθαξηζκεηηθή ζηαζεξά 

4. Αξηζκόο_καζεηώλ δ. ινγηθή ζηαζεξά 

5. = ε. Σπγθξηηηθόο ηειεζηήο 

6. 10 ζη. ζπλζήθε 

7. 20.2 δ. πξαγκαηηθόο 

8. Αιεζήο ε. αθέξαηνο 

 ζ. Λνγηθόο 

 

            Μονάδερ 8



ΑΡΦΗ 3ΗΣ ΣΔΛΙ∆ΑΣ 

 

ΤΔΛΟΣ 3ΗΣ ΣΔΛΙ∆ΑΣ 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 2
ο
 

 

Β1. Να κεηαηξέςεηε ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο ζηελ αληίζηνηρε θσδηθνπνίεζε ζε 

αιγόξηζκν.           Μονάδερ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β2.   Τη ζα εθηππσζεί ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ 

αιγνξίζκνπ, όηαλ δνζνύλ ζαλ είζνδνη νη ηηκέο “Καιόο” θαη 3.
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          Αιγόξηζκνο Άζθεζε 

   Γηάβαζε β, α 

   γ ←(α+17)^2*5 

   Δθηύπσζε γ 

   θ ←“Άξηζηνο” 

   Άξηζηνο ← β 

   β←θ 

   Δθηύπσζε “Άξηζηνο”, β, Άξηζηνο 

   α ←γ div 5 mod 100 

   Δθηύπσζε α 

  Τέινο Άζθεζε 

            Μονάδερ 10 

 

 

ΘΔΜΑ 3ο 

 

Τν θόζηνο ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ γηα ην Κάηξν είλαη 125€ γηα ελήιηθεο θαη 80€ γηα 

παηδηά. Κάζε άηνκν (ελήιηθαο ή παηδί) επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεη έσο θαη 15 θηιά απνζθεπέο. 

Ψζηόζν, αλ ζπλνιηθά κεηαθέξνληαη πεξηζζόηεξα θηιά από ην επηηξεπόκελν όξην, ηόηε θάζε 

επηπιένλ θηιό ρξεώλεηαη κε 1.5€. Δπίζεο, αλ ηα παξαπάλσ έμνδα μεπεξάζνπλ ηα 450€, 

ππάξρεη έθπησζε 9%. Τέινο, ν θόξνο ηνπ αεξνδξνκίνπ είλαη 20€ ην άηνκν. Μία νηθνγέλεηα 

απνθάζηζε λα πάεη δηαθνπέο ζην Κάηξν. 

 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο: 

 

Γ1. ζα δηαβάδεη ην πιήζνο ησλ ελειίθσλ, ην πιήζνο ησλ παηδηώλ θαη ην ζπλνιηθό βάξνο ησλ 

απνζθεπώλ ηεο νηθνγέλεηαο.        Μονάδερ 3 

 

Γ2. ζα ππνινγίδεη ην θόζηνο ησλ εηζηηεξίσλ.      Μονάδερ 5 

 

Γ3. ζα ππνινγίδεη ην θόζηνο γηα ηηο απνζθεπέο.      Μονάδερ 6 

 

Γ4. ζα ππνινγίδεη ην ζπλνιηθό θόζηνο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ε νηθνγέλεηα. Μονάδερ 6 

 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 

Σην θνξνινγηθό ζύζηεκα κηαο ρώξαο νη κηζζσηνί έρνπλ θσδηθό Μ θαη νη ειεύζεξνη 

επαγγεικαηίεο θσδηθό ΔΔ.
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Μηζζσηνί Διεύζεξνη Δπαγγεικαηίεο 

Δηζόδεκα Φόξνο Δηζόδεκα Φόξνο 

Έσο θαη 10000€ 0% 

Γηα ην 

ζύλνιν ηνπ 

πνζνύ 

30% 

Γηα ην ηκήκα εηζνδήκαηνο πάλσ από 10000€ 

σο θαη 30000€ 

20% 

Γηα ην ηκήκα εηζνδήκαηνο πάλσ από 30000€ 

σο θαη 50000€ 

30% 

Γηα πάλσ από 50000€ 45%   

 

Τν πνζνζηό ηνπ θόξνπ παξαθξαηείηαη από ην εηζόδεκα. Κάζε θνξνινγνύκελνο έρεη ΑΦΜ 

(έλαο αθέξαηνο αξηζκόο) πνπ είλαη δηαθνξεηηθόο γηα θαζέλαλ. Να γξαθεί πξόγξακκα ην 

νπνίν ζα:  

 

Γ1. δηαβάδεη ην ΑΦΜ ελόο θνξνινγνύκελνπ θαη ην εηζόδεκα ηνπ.  Μονάδερ 3 

 

Γ2. ειέγρεη αλ είλαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή κηζζσηόο θαη ζα θαηαρσξεί ηνλ θσδηθό ηνπ 

ζε κηα κεηαβιεηή ΚΨΓ. Τν ΑΦΜ ησλ κηζζσηώλ ιήγεη ζε 1 ή 2. Όινη νη ππόινηπνη 

ζεσξνύληαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο.       Μονάδερ 4 

 

Γ3. Υπνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ην θόξν πνπ αληηζηνηρεί ζην θνξνινγνύκελν, κεηά ηε ιέμε 

«ΦΟΡΟΣ».           Μονάδερ 13 

 

Ο∆ΖΓΗΔ (για ηοςρ εξεηαζόµενοςρ) 

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 ζηο ηεηπάδιό ζαρ 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 


