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ΘΔΜΑ Α
Α1. Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα () αλ είλαη ζσζηή ή
ην γξάκκα (Λ) αλ είλαη ιάζνο.
1. Οη κεηαβιεηέο ελόο πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα δειώλνληαη ζην ηκήκα δήισζεο ησλ
κεηαβιεηώλ.
2. Ζ ινγηθή έθθξαζε Κ = Κ+1 κε Κ αθέξαηα κεηαβιεηή είλαη ζπληαθηηθά ζσζηή.
3. ηε δνκή επαλάιεςεο ηεο ΟΟ, όηαλ ε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ ηνπ βξόρνπ είλαη
πάληα Αιεζήο, ηόηε παξαβηάδεηαη ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο.
4. Έλαο θαλόλαο ησλ εκθσιεπκέλσλ δνκώλ επηινγήο είλαη όηη ε δνκή πνπ μεθηλάεη
πξώηε ηειεηώλεη θαη πξώηε.
5. Ο βξόρνο ΓΗΑ Υ ΑΠΟ 5 ΜΔΥΡΗ 1 εθηειείηαη 5 θνξέο.
(Μονάδες 10)

Α2.
I.

Πόηε ρξεζηκνπνηνύληαη νη Γνκέο Δπαλάιεςεο ζε έλαλ αιγόξηζκν;
(Μονάδες 5)

II.

Γηα ηελ εληνιή ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ… ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ λα γξάςεηε ηε ζύληαμή ηεο
θαη λα πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο
(Μονάδες 5)
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Α3

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά έηζη ώζηε νη παξαθάησ εληνιέο λα εκθαλίδνπλ ην άζξνηζκα ησλ
αθέξαησλ αξηζκώλ από ην 50 έσο ην 150
1.

Υ  ……
ΑΘΡ  ……
ΟΟ ………… ΔΠΑΝΔΛΑΒΔ
……  ΑΘΡ + Υ
Υ  …….+ ……..
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
ΓΡΑΦΔ ……….
(Μονάδες 5)

2. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πξνγξάκκαηνο, λα ην γξάςεηε θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε δνκή
ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ, ‘
(Μονάδες 5)

Α4. Α3. ην παξαθάησ ηκήκα εληνιώλ:
ΓΙΑΒΑΔ Υ, Τ
Ρ  ΦΔΤΓΖ
ΑΝ Υ MOD 2 = 0 KAI Y MOD 2 = 0 TOTE
ΓΡΑΦΔ 'ΓΤΟ ΑΡΣΗΟΗ'
ΑΛΛΙΧ
ΓΡΑΦΔ 'ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΝΑ ΠΔΡΗΣΣΟ'
Ρ  ΑΛΖΘΖ
ΣΔΛΟ_ΑΝ
ΑΝ ΟΥΙ(Ρ) ΣΟΣΔ
Α  Υ>Τ
ΑΛΛΙΧ
Β  Υ^Τ
ΣΔΛΟ_ΑΝ
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λα βξείηε:
α. ηηο εληνιέο εηζόδνπ, β. ηηο εληνιέο εμόδνπ, γ. ηνπο αξηζκεηηθνύο ηειεζηέο,
δ. ηνπο ινγηθνύο ηειεζηέο, ε. ηνπο ζπγθξηηηθνύο ηειεζηέο,
ζη. ηηο δεζκεπκέλεο ιέμεηο, δ. ηηο αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο,
ε. ηηο ινγηθέο εθθξάζεηο, ζ. ηηο ζηαζεξέο, η. ηηο κεηαβιεηέο
(Μονάδες 10)

ΘΔΜΑ Β
Β1. Να πξαγκαηνπνηεζεί ν πίλαθαο ηηκώλ ηνπ παξαθάησ ηκήκαηνο πξνγξάκκαηνο
Γ2
ΓΙΑ Η ΑΠΟ 2 ΜΔΥΡΙ 5 ΜΔ_ΒΗΜΑ 2
Α  10 * Υ
Β  5 * Υ + 10
Γ  Α + Β - ( 5 * Υ)
Γ 3*Γ– 5
Ε Α+Β–Γ+Γ
ΓΡΑΦΔ Α, Β, Γ, Γ, Η, Ε
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
(Μονάδες 10)

Β2. Να πινπνηήζεηε ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.
1. Να δηαβάδεηε κία κεηαβιεηή Υ έηζη ώζηε λα αλήθεη ζην [1,100] θαη λα είλαη αθέξαηα.
2. Να δηαβάδεηε κία αιθαξηζκεηηθή κεηαβιεηή Α κε επηηξεπηέο ηηκέο 'Β1', 'Β2', 'Β3'.
3. Να δηαβάδεηε ν ρξόλνο ελόο αζιεηή ώζηε λα αλήθεη ζην [8,11]. ε πεξίπησζε
ιάζνπο ηηκήο εηζαγσγήο λα εκθαλίδεηαη θαηάιιειν κήλπκα θαη λα δεηείηαη μαλά ν
ρξόλνο.
Σημείωση : όια ηα ηκήκαηα λα γξαθνύλ κε ρξήζε δνκώλ επαλάιεςεο
(Μονάδες 10)
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ΘΔΜΑ Γ
Να πινπνηεζεί πξόγξακκα ην νπνίν λα δεηάεη δύν αξηζκνύο κεηά ηελ εκθάληζε θαηάιιεινπ
κελύκαηνο θαη λα εκθαλίδεη ην παξαθάησ κελνύ επηινγήο:
«Δπηιέμηε κία από ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο»
«1. Πξόζζεζε»
«2. Αθαίξεζε»
«3. Πνιιαπιαζηαζκόο»
«4. Γηαίξεζε»
«5. Έμνδνο»
«Γώζηε επηινγή».
ηε ζπλέρεηα λα δηαβάδεη κία αθέξαηα κεηαβιεηή από ην 1 έσο θαη ην 5 θαη λα εκθαλίδεη ην
αληίζηνηρν απνηέιεζκα. Όιε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα δνζεί
σο επηινγή ε ηηκή 5.
(Μονάδες 20)

ΘΔΜΑ Γ
Μία κνλάδα παξαγσγήο ξαθή δηαζέηεη ηα πξντόληα ηεο θαη ηα ρξεώλεη
θιηκαθσηά ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΠΟΤΚΑΛΙΧΝ
<=10
>10 ΚΑΗ <=20
>20

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΠΟΤΚΑΛΙ
(Δ ΔΤΡΧ)
6
5
4

Να πινπνηεζεί πξόγξακκα ην νπνίν:
α. λα δηαβάδεη ηελ πνζόηεηα ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη θάπνηνο,
κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ κελύκαηνο «Γώζηε επηζπκεηή πνζόηεηα»,
β. λα ππνινγίδεη ηελ αμία ζύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα,
γ. λα εκθαλίδεη ην ηειηθό πνζό πνπ πξέπεη λα πιεξώζεη ν πειάηεο, αλ
γλσξίδνπκε όηη ε αμία ππόθεηηαη ζε ΦΠΑ 23%, κε κήλπκα ηεο κνξθήο,
«Οθείιεηαη » <ηειηθή αμία>.
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δ. ζέινληαο λα πξνσζήζεη πεξηζζόηεξν ην πξντόλ ηεο δίλεη έμηξα κπνπθάιηα
δώξν. Με δεδνκέλν όηη θάζε κπνπθάιη πεξηέρεη 850 ml λα ππνινγίδεηαη ε
πνζόηεηα ησλ ηεκαρίσλ αγνξάο ζε ιίηξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζύκθσλα κε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα λα ππνινγίδεηαη (όρη θιηκαθσηά) θαη λα εκθαλίδεηαη ν
αξηζκόο ησλ δσξεάλ ηεκαρίσλ. Ζ εκθάληζε ησλ δσξεάλ ηεκαρίσλ λα γίλεη κε
κήλπκα ηεο κνξθήο «Γώξν από εκάο» <ηεκαρηα>.

ΠΟΟΣΗΣΑ ζε
ΛΙΣΡΑ
<6
>= 6 ΚΑΗ <= 9
> 9 ΚΑΗ <= 13
> 13

ΣΔΜΑΥΙΑ
ΜΠΟΤΚΑΛΙΑ
0
1
2
4
(Μονάδες 20)
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