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ΜΑΘΗΜΑ Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1o Διαγώνισμα Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΥΛΗ Εισαγωγικά στοιχεία αλγορίθμων -Δομή Ακολουθίας – Δομή Επιλογής 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/ 03/ 2017 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ  
ΒΑΘΜΟΣ  

 
Θέμα Α          
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 

1 – 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ , αν είναι 
λανθασμένη 
1. Η συνθήκη είναι μια μαθηματική έκφραση 
2. Μια μεταβλητή μπορεί να είναι μόνο αριθμητικού τύπου 
3. Η εντολή ΧΧ+2 είναι έγκυρη 
4. Μια μεταβλητή μπορεί να αλλάξει τιμή και όνομα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός 

αλγορίθμου 
5. Μια μεταβλητή μπορεί να αλλάζει τύπο δεδομένων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

ενός αλγορίθμου. 
 [Μονάδες 10] 

 
A2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της ΣΤΗΛΗ Ι με τα στοιχεία της ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

ΣΤΗΛΗ Ι 
Έννοια 

ΣΤΗΛΗ ΙΙ 
Περιγραφή 

1. Μεταβλητή α. Σύμβολο που χρησιμοποιείται σε διάφορες πράξεις. 
2. Σταθερά β. Μπορεί να αποτελείται από μόνο μια μεταβλητή ή 

σταθερά μέχρι μια πολύπλοκη μαθηματική έκφραση. 
3. Τύπος δεδομένων γ. Γλωσσικό αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να 

παραστήσει ένα στοιχείο δεδομένου. 
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4. Τελεστής  δ. Σταθερά ή μεταβλητή στην οποία εφαρμόζεται μια 
πράξη. 

5. Έκφραση  ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
6. Τελεστέος  

στ.  Προκαθορισμένη τιμή που παραμένει αμετάβλητη 
σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης  ενός αλγορίθμου 
ή προγράμματος. 

[Μονάδες 12] 
A3. Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Ι με τη στήλη ΙΙ 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
1. Απλή δομή επιλογής 

χρησιμοποιείται όταν 
Α. Θέλουμε να εκτελούνται κάποιες εντολές 
όταν μία  συνθήκη είναι αληθής και κάποιες 
άλλες όταν είναι ψευδής 

2. Σύνθετη δομή επιλογής 
χρησιμοποιείται όταν 

Β. Όταν θέλουμε να λάβουμε πολλές 
περιπτώσεις ή γενικά όταν υπάρχουν 
υποπεριπτώσεις. 

3. Πολλαπλή δομή επιλογής 
χρησιμοποιείται όταν 

Γ. Θέλουμε να εκτελούνται κάποιες εντολές 
μόνο όταν κάποια συνθήκη είναι αληθής. 

4. Εμφωλευμένη δομή επιλογής 
χρησιμοποιείται όταν 

Δ. Όταν έχουμε πολλές περιπτώσεις και 
θέλουμε να εκτελούνται οι κατάλληλες εντολές 
κατά περίπτωση 

 
[Μονάδες 8] 

 
Θέμα Β          
 

B1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς από τις παρακάτω εντολές 
εκχώρησης και δίπλα τον χαρακτηρισμό ΣΩΣΤΗ αν η εντολή είναι σωστή ή 
ΛΑΘΟΣ αν η εντολή είναι λάθος.  

1. A  5+1 
2. Β  Α+10 
3. ΟΝΟΜΑ  ”Άρης” 
4. ΟΝΟΜΑ  ”Άρης”+10 
5. Α + Β  10 
6. Διάβασε  1 
7. X  X+1 
8. ΤΙΜΗ_ΜΕ_ΦΠΑ  ΤΙΜΗ+ΤΙΜΗ*0.19 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ  "ΤΙΜΗ" * 80/100 
10. "Μέγας"  "Αλέξανδρος" 

[Μονάδες 20] 
 

Β2. Να μετατρέψετε σε εντολές εκχώρησης τις παρακάτω φράσεις: 
α. Εκχώρησε στο Ι τον μέσο όρο των Α, Β ,Γ 
β. Αύξησε την τιμή του Μ κατά 2 
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γ. Διπλασίασε την τιμή του Λ 
δ. Μείωσε την τιμή του Χ κατά την τιμή του Ψ 
ε. Εκχώρησε στο Α το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του Α με το Β 

[Μονάδες 10] 
 

 
 Θέμα Γ          

 
Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να δέχεται ως είσοδο δύο ακέραιους αριθμούς. Αν είναι και 
οι δύο άρτιοι ή περιττοί να εμφανίζει το μέσο όρο τους. Σε διαφορετική περίπτωση να 
εμφανίζει το γινόμενό τους.  

[Μονάδες 20] 
 
Θέμα Δ          
 
Σε ένα ξενοδοχείο , αποφάσισαν στο τέλος της τουριστικής περιόδου να δώσουν δώρα 
στους υπαλλήλους τους. Η αξία του δώρου που θα πάρει ο κάθε εργαζόμενος εξαρτάται 
από τα χρόνια προϋπηρεσίας και από τον μηνιαίο μισθό του υπαλλήλου. 
Για αυτούς που έχουν κάτω από 10 χρόνια προϋπηρεσία η αξία του δώρου που παίρνουν 
είναι 50 € αν ο μισθός τους είναι μέχρι και 1000€ και 80€ αν ο μισθός τους είναι μεγαλύτερος. 
Για αυτούς που έχουν 10 χρόνια προϋπηρεσίας ή περισσότερα η αξία του δώρου που 
παίρνουν είναι 70€ αν ο μισθός τους είναι μέχρι και 1000€ και 120€ αν ο μισθός τους είναι 
μεγαλύτερος. 
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τα χρόνια προϋπηρεσίας και τον μισθό ενός 
υπαλλήλου και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την αξία του δώρου που θα πάρει. 

[Μονάδες 20] 
  

Καλή επιτυχία !!!!! 
 
 

 


