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ΜΑΘΗΜΑ Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισμα 
ΥΛΗ Εισαγωγικά στοιχεία αλγορίθμων -Δομή Ακολουθίας – Δομή Επιλογής 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/ 07/ 2017 
ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ  
ΒΑΘΜΟΣ  

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

1 – 10 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ , αν είναι 
λανθασμένη 
1. Η αναπαράσταση του αλγορίθμου μπορεί να γίνει μόνο με διαγραμματικές τεχνικές 
2. Όλα τα προβλήματα επιλύονται αλγοριθμικά 
3. Μια μεταβλητή μπορεί να είναι μόνο αριθμητικού τύπου 
4. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ επιτρέπει την είσοδο στον αλγόριθμο ή το πρόγραμμα τιμών 

από το πληκτρολόγιο. 
5. Η εντολή Αλγόριθμος είναι εκτελεστέα εντολή ενώ η εντολή Διάβασε είναι δηλωτική. 
6. Η εντολή ΧΧ+2 είναι έγκυρη 
7. Στην δομή ακολουθίας εκτελούνται όλες οι εντολές 
8. Η συνθήκη είναι μια μαθηματική έκφραση 

9. Μια μεταβλητή μπορεί να αλλάζει τύπο δεδομένων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
ενός προγράμματος. 

10.  Σε μια εντολή εκχώρησης η μεταβλητή και η έκφραση πρέπει να είναι του ιδίου 
τύπου. 

[Μονάδες 10] 
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A2.  
α. Ποιες είναι οι συμβολικές σταθερές; Δώστε ένα παράδειγμα. [Μονάδες 2] 
β. Δώστε ένα παράδειγμα αριθμητικής έκφρασης, ένα παράδειγμα απλής λογικής 

έκφρασης και ένα παράδειγμα σύνθετης λογικής έκφρασης [Μονάδες 3] 
γ. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα ονόματα των δεδομένων (σταθερών - μεταβλητών) 

για να είναι αποδεκτά από τη ΓΛΩΣΣΑ; [Μονάδες 3] 
 
A3. Διορθώστε τα λάθη του παρακάτω προγράμματος γράφοντας στο τετράδιό σας 

το σωστό πρόγραμμα 
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ψ1 
2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
3. ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ψ3, Κ, Ψ2, Ψ1 
4. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: x, sum 
5. ΑΡΧΗ 
6. ΓΡΑΨΕ ’Δώστε έναν τριψήφιο αριθμό’ 
7. ΔΙΑΒΑΣΕ x 
8. Ψ3x MOD 10 
9. Kx DIV 10 10. Ψ2K MOD 10 
11. Ψ1K DIV 10 
12. sum Ψ1 + Ψ2 + Ψ3 
13. ΓΡΑΨΕ sum ΤΟ αποτέλεσμα είναι 
14. ΤΕΛΟΣ_ψ1 

[Μονάδες 7] 

A4. Δίνονται οι μεταβλητές με τις αντίστοιχες τιμές τους.    
Α  10.89 
Β  ”πρόγραμμα” 
Γ 275 
Δ ”ΑΛΗΘΗΣ” 
X 45 
Y ΨΕΥΔΗΣ 
Ζ ”ΝΙΚΟΣ” 
Κ  – 56 
Λ – 56.0 
Ε1  ”– 5” 
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Να γραφεί το τμήμα του προγράμματος που ορίζουμε τις μεταβλητές (τμήμα 
δηλώσεων μεταβλητών), δηλώνοντας τις παραπάνω μεταβλητές στους αντίστοιχους 
τύπους                                                                                                             [Μονάδες 10] 
 
A5. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρώνοντάς τον με 

τον κατάλληλο τύπο και το περιεχόμενο της μεταβλητής.                   
 

Εντολή Εκχώρησης Τύπος δεδομένων της 
μεταβλητής Χ  

Περιεχόμενο μεταβλητής 
Χ 

Χ  “ ΑΛΗΘΗΣ “   
Χ  11.0 – 13.0    

Χ  7 > 4   
Χ  ΨΕΥΔΗΣ   

Χ  4   
 

[Μονάδες 5] 
Θέμα Β          
 B1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της 

Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη στήλη Β υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο.  
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. ‘ΑΛΗΘΗΣ’ α. Λογικός τελεστής 
2. ΚΑΙ β. μεταβλητή 
3. α > 12 γ. αλφαριθμητική σταθερά 
4. Αριθμός_παιδιών δ. Λογική σταθερά 
5. <= ε. Συγκριτικός τελεστής 
6. 200 στ. συνθήκη 

 ζ. Σταθερά  
 

[Μονάδες 6] 
 
B2. Ποιος είναι ο τύπος της μεταβλητής που θα χρησιμοποιήσετε για να 
αποθηκεύσετε τα παρακάτω δεδομένα; Αντιστοιχίστε κάθε στοιχείο της στήλης Α 
με ένα μόνο στοιχείο της στήλης Β.  

ΣΤΗΛΗ Α - Δεδομένα ΣΤΗΛΗ Β – Τύπος 
δεδομένων 

1. Το όνομα ενός μαθητή α. ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
2. Ο αριθμός μαθημάτων β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
3. Ο μεσος όρος μαθημάτων γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
4. Το αποτέλεσμα της πράξης (A MOD B) + 2 δ. ΛΟΓΙΚΟΣ 
5. Την τιμή ΑΛΗΘΗΣ  
6. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης     Χ / Υ  

 
[Μονάδες 6] 
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Β3. Να γραφούν οι κατάλληλες σύνθετες εκφράσεις: 
α. Το Α είναι περιττός αριθμός και μικρότερος του Β 
β. Το Χ είναι πολλαπλάσιο του 7 και το Υ πολλαπλάσιο του 5 
γ. Το Α είναι διψήφιος αριθμός και άρτιος 
δ. Το Β ανήκει στο διάστημα τιμών [-2 , 12] 
ε. Το Α να είναι μεγαλύτερο του 10 ή μικρότερο του Β 

[Μονάδες 5] 
 
 Θέμα Γ          

 
Το  κόστος του service ενός αυτοκινήτου διαμορφώνεται από το άθροισμα της αξίας των 
υλικών που θα αντικατασταθούν και της αμοιβής του μηχανικού σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα χρεώσεων: 

Υλικά Τιμή 
Λάδια  6€/ λίτρο 
Φίλτρο λαδιού 10€ 
Φίλτρο βενζίνης 15€ 
Έλεγχος υγρών  3€ 
ΦΠΑ                       24% 
Αμοιβή μηχανικού: Για κάθε ώρα η χρέωση είναι 15€ 

Να γραφεί πρόγραμμα που: 
Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Το ΦΠΑ αποτελεί σταθερά του 
προγράμματος.  [Μονάδες 2]  
Γ2. Να διαβάζει πόσα κιλά λάδια χρησιμοποιήθηκαν και πόσες ώρες εργάστηκε ο 

μηχανικός. [Μονάδες 2] 
Γ3. Να υπολογίζει τη συνολική αξία των υλικών του παραπάνω πίνακα με τη προσθήκη του 

ΦΠΑ .  [Μονάδες 6] 
Γ4. Να υπολογίζει την αμοιβή του μηχανικού . [Μονάδες 4] 
Γ5. Να υπολογίζει το συνολικό κόστος του  service του αυτοκινήτου. [Μονάδες 3]  
Γ6. Θα εμφανίζει τη συνολική αξία των υλικών, την αμοιβή του μηχανικού, το συνολικό 

κόστος του service. [Μονάδες 3]  
 
Θέμα Δ          
Μία εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας έχει χρεώσεις που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πάγιο 3€ 
Αστικές Μονάδες 0,03€/ μονάδα 

Υπεραστικές Μονάδες 
0 - 200 μονάδες 0,05€/ μονάδα 

201 – 350 
μονάδες 0,04€/ μονάδα 

351 –  0,03€/ μονάδα 
ΦΠΑ 18% 

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο για έναν συνδρομητή για την διάρκεια ενός μήνα: 

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.  [Μονάδες 1]  

Δ2. Να διαβάζει τις αστικές μονάδες  [Μονάδες 2] 

Δ3. Να διαβάζει τις υπεραστικές μονάδες [Μονάδες 2] 

Δ4. Να υπολογίζει το κόστος των αστικών μονάδων [Μονάδες 2] 

Δ5. Να υπολογίζει το κόστος των υπεραστικών μονάδων κλιμακωτά [Μονάδες 6] 

Δ6. Να υπολογίζει την μηνιαία οφειλή του συνδρομητή (η μηνιαία οφειλή υπολογίζετε 
αθροίζοντας το κόστος των αστικών μονάδων , το κόστος των υπεραστικών μονάδων 
και το πάγιο. Στο άθροισμα αυτό υπολογίζετε το ΦΠΑ ) [Μονάδες 6] 

Δ7. Να εμφανίζει την μηνιαία οφειλή. [Μονάδες 1] 

 
 Καλή επιτυχία !!!!! 

 
 

 


