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ΤΝΟΛΟ ΔΛΗ∆ΩΝ:  ΠΔΝΣΔ (5) 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
 

 

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

κεηαβιεηήο. 

 2.  Μία ζπλζήθε κπνξεί λα ιάβεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο. 

3.  Σν ειεύζεξν θείκελν κπνξεί λα παξαβηάζεη ην θξηηήξην ηεο θαζνξηζηηθόηεηαο. 

 4.  ε κία δνκή αθνινπζίαο κπνξεί θάπνηεο εληνιέο λα κελ εθηειεζηνύλ πνηέ.   

 5.  Ο ηειεζηήο « ΚΑΙ » είλαη έλαο ζπγθξηηηθόο ηειεζηήο. 

            Μονάδερ 10 

 

B.  i) Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηνπ αιγνξίζκνπ. 

  ii) Να γξάςεηε ηηο ζθνπηέο από ηηο νπνίεο κειεηάεη ε Πιεξνθνξηθή ηνπο 

αιγνξίζκνπο(νλνκαζηηθά). 

  iii) Να γξάςεηε ηα θξηηήξηα ηνπ αιγνξίζκνπ αλαιπηηθά. 

             Μονάδερ  15 

 



ΑΡΥΗ 2Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 2Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Γ. Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ ΝΔΡΟ=8 θαη ΦΩΣΗΑ=4 θαη ε παξαθάησ 

έθθξαζε:            

( ΟΥΗ ( 9 mod 5 = 20 - 4 * 2 ^ 2 ) )  Ή (ΝΔΡΟ > ΦΩΣΗΑ ΚΑΗ   ‘‘ΝΔΡΟ’’ > ‘‘ΦΩΣΗΑ’’ )  

Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο έθθξαζεο αλαιπηηθά, σο εμήο : 

1. Να αλαγλσξίζεηε όινπο ηνπο ηειεζηέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξαπάλσ έθθξαζε θαη λα  

ηνπο θαηαγξάςεηε αλά θαηεγνξία αλαιπηηθά.  

2. Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο ηηκέο ηνπο 

3. Να εθηειέζεηε ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο. 

4. Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο ζπγθξίζεηο κε ηελ ηηκή ΑΛΗΘΗ, αλ ε ζύγθξηζε είλαη  

αιεζήο, ή κε ηελ ηηκή ΦΔΤΓΗ, αλ ε ζύγθξηζε είλαη ςεπδήο. 

5. Να εθηειέζεηε ηηο ινγηθέο πξάμεηο, ώζηε λα ππνινγίζεηε ηελ ηειηθή ηηκή ηεο 

έθθξαζεο. 

Μονάδερ 5 

 

Γ. Να διαηςπωθούν ζε αλγοπιθμικέρ λογικέρ εκθπάζειρ οι παπακάηω πποηάζειρ: 

     Η κεηαβιεηή β πξέπεη λα: 

1. Έρεη ηηκή ζην δηάζηεκα [1,10]. 

2. Δίλαη ην 1 ή ην 7. 

3. Δίλαη ζεηηθόο δηςήθηνο άξηηνο. 

4. Δίλαη κεγαιύηεξν ηνπ 5, κηθξόηεξν ηνπ 12, αιιά όρη ην 10. 

5. Δίλαη κεγαιύηεξν ηνπ 1, κηθξόηεξν ηνπ 20 ή ν αξηζκόο 100. 

6. Μελ είλαη ην 2, νύηε δηςήθηνο αξηζκόο.  

            Μονάδερ 6 

 

Δ. 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 4 
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ΣΔΛΟ 3Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 2
ο 

 

Β1. Να γξάςεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη δπν αξηζκνύο θαη αθνύ ειέγμεη αλ είλαη 

νκόζεκνη ή εηεξόζεκνη ζα εθηππώλεη ζηελ νζόλε ην αληίζηνηρν κήλπκα. ηελ πεξίπησζε 

πνπ είλαη νκόζεκνη, αλ είλαη θαη νη δπν πεξηηηνί ή θαη νη δπν άξηηνη ζα εκθαλίδεη ηε δηαθνξά 

ηνπο αθαηξώληαο ηνλ πξώην από ηνλ δεύηεξν. Αλ είλαη νκόζεκνη αιιά ν έλαο είλαη πεξηηηόο 

θαη ν άιινο άξηηνο, απιώο ζα ηνπο εκθαλίδεη ζηελ νζόλε κε ηε ζεηξά πνπ δηαβάζηεθαλ ζηελ 

αξρή ηνπ αιγνξίζκνπ. 

Παπαηήπηζη: Θεσξείζηε όηη θαλείο από ηνπο δπν αξηζκνύο εηζόδνπ δελ είλαη ίζνο κε 0. 

Μονάδερ 10 

Β2. Να παξνπζηάζεηε ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. 

   Αιγόξηζκνο Αζθεζε 

Γηάβαζε Α, Β, Γ 

Αλ Α>Β ηόηε 

Αλ Α>Γ ηόηε 

Υ ← Α/3-Β/2 

Δκθάληζε Υ 

Αιιηώο 

Υ ← 2*(Α-Γ) 

Δκθάληζε Υ 

Σέινο_Αλ 

Αιιηώο 

Αλ Β>Γ ηόηε 

Υ ← 2*Β-Γ/2 

Δκθάληζε Υ 

Αιιηώο 

Υ ← Α-Β-Γ/2 

Δκθάληζε Υ 

Σέινο_Αλ 

Σέινο_Αλ 

     Σέινο Αζθεζε 

Μονάδερ 10 
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ΣΔΛΟ 4Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 3ο 

 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο: 

Γ1. λα δηαβάδεη έλαλ ηξηςήθην πξαγκαηηθό αξηζκό κε έλα δεθαδηθό ςεθίν     Μονάδερ 2 

 θαη θάλνληαο ηηο θαηάιιειεο πξάμεηο λα εκθαλίδεη  : 

Γ2. ην άζξνηζκα ησλ εθαηνληάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ ηνπ αξηζκνύ.  Μονάδερ 6 

Γ3. ηελ δηαθνξά ησλ δεθάδσλ από ηηο κνλάδεο.     Μονάδερ 6 

Γ4. ηνλ θαηνπηξηθό ηνπ αξηζκό ( απηόλ πνπ πξνθύπηεη κε ελαιιαγή ησλ ςεθίσλ ηνπ π.ρ.  ν 

αξηζκόο  123,4 λα γίλεη 432,1).        Μονάδερ 6 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 

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

επαγγεικαηίεο θσδηθό ΔΔ. 

 

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%   

 

Σν 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 



ΑΡΥΗ 5Η ΔΛΙ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 5Η ΔΛΙ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

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

ζε κηα κεηαβιεηή ΚΧΓ. Σν ΑΦΜ ησλ κηζζσηώλ ιήγεη ζε 1 ή 2. Όινη νη ππόινηπνη 

ζεσξνύληαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο.       Μονάδερ 4 

 

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

«ΦΟΡΟ».           Μονάδερ 13 

 

ημείωζη: Ο ππνινγηζκόο ηνπ θόξνπ γηα ηνπο κηζζσηνύο είλαη θιηκαθσηόο ελώ γηα ηνπο 

ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο όρη. 

 

 

 

 

Ο∆ΖΓΗΔ (για ηοςρ εξεηαζόµενοςρ) 

1.  ην ηεηξάδην λα γξάςεηε  µόλν ηα πξνθαηαξθηηθά  (εµεξνµελία,  θαηεύζπλζε,  

εμεηαδόµελν  µάζεµα).  Σα ζέµαηα λα  µελ ηα αληηγξάςεηε  ζην ηεηξάδην. Σα 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:  Σξεηο (3)  ώξεο  µεηά ηε δηαλνµή ησλ  θσηναληηγξάθσλ. 

6.  Υξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο :  Μηάµηζε (1 1/2)  ώξα  µεηά ηε   δηαλνµή ησλ 

θσηναληηγξάθσλ. 

 

 

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ 


