
 

 

 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ’ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 Θέμα 1ο  

 
A. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 – 5 και δίπλα τη λέξη 

Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 
 

1. «Δίδεται ένας ακέραιος Ν και ζητείται να βρείτε πόσες διαφορετικές παραγοντοποιήσεις του 
Ν υπάρχουν». Το παραπάνω πρόβλημα αποτελεί πρόβλημα βελτιστοποίησης. 

2. Ο βρόχος Για κ από 5 μέχρι 1 εκτελείται άπειρες φορές. 
3. Η ολίσθηση του αριθμού προς τα αριστερά ισοδυναμεί με πολλαπλασσιασμό επί 2. 
4. Η είσοδος σε κάθε βρόχο γίνεται υποχρεωτικά από την αρχή του. 
5. Οι λογικοί τελεστές έχουν χαμηλότερη ιεραρχία από τους συγκριτικούς τελεστές. 

 
Μονάδες 10 

 B. Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε αποκλειστική χρήση της Αρχή_Επανάληψης ... 
Μέχρις_ότου  

Για κ απο 5 μέχρι 12 με_βήμα 4 
Για ρ από κ μέχρι 1 με_βήμα -2 

Εντολές 
Τέλος_Επανάληψης Τέλος_Επανάληψης 

Μονάδες 10 
 C. Να αναπτύξετε τα παρακάτω: 

1. Τι ονομάζεται αποτελεσματικότητα; 
Μονάδες 5 

 2. Ποιά η λειτουργία της εντολής ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ... ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.  
 Μονάδες 5  

D. Να γραφεί σε κωδικοποίηση στην ψευδογλώσσα ο αλγόριθμος του πολλαπλασσιασμού αλά ρωσικά. 
Μονάδες 10  

Θέμα 2ο 
A. Τι εκτυπώνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παρακάτω εντολών για διαδοχικές τιμές εισόδου: 

10, 25, 30, 50 ,8 , 0 



 

 

 
Λ0 
Κ0 
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΌΣΟ Χ< >0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΑΝ Χ >20 ΤΟΤΕ 
Κ Κ+1 
Υ  Χ DIV 3 
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Y, K 

ΑΛΛΙΩΣ ΛΛ+1 
Y  X MOD 5 
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Y, Λ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

Μονάδες 15 B. Να γίνει το λογικό διάγραμμα του παραπάνω τμήματος προγράμματος. 
Μονάδες 5  

Θέμα 3ο 
Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος 

a. Διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό Χ, από το 2 ως το 1000, ελέγχοντας την ορθότητα καταχώρησής του. 
(θεωρήστε ότι είναι ακέραιος). 

Μονάδες 5 b. Εξετάζει αν ο Χ είναι άρτιος και  
i. Στην περίπτωση που είναι τυπώνει «ΑΡΤΙΟΣ». Στη συνέχεια εξετάζει αν διαιρείται με όλους 

τους άρτιους από το 2 ως και τα μισά του αριθμού και τυπώνει «ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ» αν ισχύει, 
διαφορετικά τυπώνει «ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ». 

Μονάδες 10 ii. Στην περίπτωση που δεν είναι άρτιος, τυπώνει «ΠΕΡΙΤΤΟΣ». Στη συνέχεια εξετάζει αν 
διαιρείται με τους 3, 5, 7 ταυτόχρονα και τυπώνει «ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ», διαφορετικά τυπώνει 
«ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ». 

Μονάδες 5  Θέμα 4ο 
Ο λογαριασμός του νερού είναι τριμηνιαίος και υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την κατανάλωση νερού . Η 
αξία του νερού υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω πίνακαι  

Κατανάλωση / μήνα σε κυβικά 
μέτρα 

Τιμή σε € ανά 
κυβικό μέτρο 

0 έως και 5 0,34 
Από 5 έως και 20 0,52 
Από 20 έως και 27 1,48 
Από 27 έως και 35 2,08 
>35 2,61 

 
Στην αξία του νερού προστίθεται το πάγιο ( έστω 10 €), η αποχέτευση 40 % της αξίας του νερού, άλλες 
επιβαρύνσεις 1 % καθώς και το ΦΠΑ που είναι 23 % στο σύνολο του λογαριασμού. 



 

 

Να γράψετε  πρόγραμμα στη «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο 
a. Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών 

Μονάδες 2 b. Για κάθε καταναλωτή διαβάζει το ονοματεπώνυμο του καταναλωτή, τον αριθμό του μετρητή 
του νερού , την κατανάλωση ( ανά τρίμηνο)  

 Μονάδες 3 c.  υπολογίζει και να τυπώνει την αξία του νερού,  
Μονάδες 5 d.  Να υπολογίζει την αξία της αποχέτευσης, την αξία των άλλων επιβαρύνσεων και το σύνολο 

του λογαριασμού. 
Μονάδες 3 e. Η διαδικασία τερματίζεται με την είσοδο του 0 ως αριθμού μετρητή. 
Μονάδες 2 f. Στο τέλος τυπώνει το συνολικό ποσό από όλους του καταναλωτές που θα εισπράξει η 

επιχείρηση. 
Μονάδες 2 g. Να τυπωθεί το όνομα του καταναλωτή με το μεγαλύτερο συνολικό λογαριασμό 
Μονάδες 3  

 
Καλή επιτυχία!!! 


