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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ΑΕΠΠ……………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  …ΑΒΒΑΚΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ……………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Να απαληήζεηε κε ζσζηό () ή ιάζνο (Λ) ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 

1. Η εληνιή ΓΙΑΒΑΔ ιέγεηαη εληνιή εηζόδνπ.  

2. Μία κεηαβιεηή ζ’ έλα πξόγξακκα, κπνξεί λα αιιάδεη ηύπν. 

3. Μεξηθνί ινγηθνί ηειεζηέο είλαη ηα >, <, =. 

4. Η εληνιή εθρώξεζεο ηηκήο απνδίδεη ηηκέο ζε κεηαβιεηέο. 

5. Η ζύγθξηζε 'Δεπηέξα' < 'Δεύηεξνο' είλαη Αιεζήο. 

6. Η ζπλζήθε ΟΧΙ(Υ<>0) είλαη ηζνδύλακε κε ηε Υ=0. 

7. Η ζύγθξηζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ δεδνκέλσλ δελ είλαη επηηξεπηή. 

8. Σα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ πξέπεη λα αξρίδνπλ από γξάκκα. 

9. ηελ έθθξαζε Σ_Ρ(Υ^2) κπνξεί λα παξαβηαζζεί ην θξηηήξην ηεο θαζνξηζηηθόηεηαο 

αλ ην Υ είλαη αξλεηηθόο αξηζκόο. 

10. Έλα αιγνξηζκηθό θξηηήξην είλαη ηεο Εμόδνπ. 

                                                                                                              (20 ΜΟΝΑΔΕ)  

Α2.  

α. Να γξάςεηε ηε ζύληαμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εληνιήο εμόδνπ ΓΡΑΨΔ. 

β.  Να γξάςεηε ηα ζύκβνια ησλ έηνηκσλ ζπλαξηήζεσλ ηεο ΓΛΧΑ γηα ηελ απόιπηε 

ηηκή, ηελ εθαπηνκέλε θαη ην αθέξαην κέξνο αλ ζεσξήζνπκε όηη ην όξηζκα ηνπο είλαη ε 

κεηαβιεηή Υ. 

                                                                                                              (10 ΜΟΝΑΔΕ)  
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Α3. Να αλαθέξεηε ηνλ ηύπν ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζα δερόληνπζαλ ηα παξαθάησ 

δεδνκέλα. 

1. Πιήζνο νρεκάησλ. 

2. Όλνκα επηβάηε πινίνπ. 

3. Απόζηαζε δύν πόιεσλ. 

4. Απόθαζεο αλ έλαο αξηζκόο είλαη ζεηηθόο. 

                                                                                                              (10 ΜΟΝΑΔΕ)  

 

Α4. Να δειώζεηε όιεο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ παξαθάησ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ζσζηό ηύπν, 

ζην ηκήκα δήισζεο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΗΗ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

    ΑΚΔΡΑΙΔ:………………… 

    ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ:………………… 

    ΧΑΡΑΚΣΗΡΔ:………………………… 

ΑΡΧΗ 

ΓΙΑΒΑΔ Κ, Λ, Μ 

ΑΘΡ  Κ+Λ+Μ/2 

ΜΟ  (Κ+Λ+Μ)/3 

Π  Κ DIV Λ 

Τ  (Κ+Μ) MOD 5 

Δ  'Κ-Λ' 

ΓΡΑΨΔ Π, ΜΟ, Δ 
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ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

          

                                                                                                     (10 ΜΟΝΑΔΕ)  

 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1. Να απνδώζεηε ηηο παξαθάησ καζεκαηηθέο ηζόηεηεο κε αληίζηνηρεο αιγνξηζκηθέο 

εληνιέο εθρώξεζεο ηηκήο. 

 

α. Θ = δ2+3x-ζπλ2x 

 

β.  Α=  3
(X-2)

Y
+ 4(Τ-3) 

 

γ. F=  X-3α2 +4ΥΤ 

                                                                                                              (10 ΜΟΝΑΔΕ)  

 

Β2. Να απνδώζεηε ηηο ηειηθέο ηηκέο ησλ παξαθάησ εθθξάζεσλ. 

α. 10 mod 4 *5 div 2 > 6 

β. T_P(9^2*49) < 64 ΚΑΙ 9 div 7-1 < 2 

γ. Α_Μ(54/15)*4 > Α_Σ(-90+120 mod 100)/10 Ή (2^5 > 19) 

                                                                                                              (10 ΜΟΝΑΔΕ)  

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

 Να γξάςεηε ηηο εληνιέο εθρώξεζεο ηηκήο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. 

 

1. Η κεηαβιεηή Α λα απμεζεί θαηά 2 κνλάδεο από ηελ αξρηθή ηεο ηηκή. 

2. Η κεηαβιεηή ΔΘΑΦ πεξηέρεη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο ηνπ Υ από ην Τ. 

3. ηε κεηαβιεηή Κ εθρσξείηαη ε ηηκή 0. 
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4. Η κεηαβιεηή ΜΟ είλαη ν κέζνο όξνο ησλ αθέξαησλ κεηαβιεηώλ Ζ θαη W. 

5. ηε ινγηθή κεηαβιεηή Λ εθρσξνύκε ην απνηέιεζκα ηεο έθθξαζεο Υ >= Α+2. 

6. Η κεηαβιεηή Φ είλαη ην 20% ηεο κεηαβιεηήο Δ. 

                                                                                                              (20 ΜΟΝΑΔΕ)  

 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

 

 ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ: 

α. Οη αξηζκεηηθνί ηειεζηέο. 

β. Οη ζπγθξηηηθνί ηειεζηέο. 

γ. Οη κεηαβιεηέο. 

δ. Οη ζηαζεξέο. 

ε. Οη ινγηθέο εθθξάζεηο. 

ζη. Οη εληνιέο εηζόδνπ. 

δ. Οη εληνιέο εμόδνπ. 

ε. Οη αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο. 
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Γιάβαζε Υ, Τ 

Ζ  3*Υ+2*Τ 

Α  Σ_Ρ(Ζ/Υ) 

Aν Α > Υ+Τ  ηόηε 

   Κ  Αιεζήο 

αλλιώς_αν Ζ - Τ <> 5 ηόηε 

   Κ  Φεπδήο 

ηέλος_αν 

Δμθάνιζε Κ 

 

                                                                                                              (20 ΜΟΝΑΔΕ)  
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