
 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΘΕΜΑ Α( Μονάδες 40 ) 
 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις 
παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ωστό, αν είναι σωστή, 

ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.  

1.  Στο όνομα μιας μεταβλητής χαρακτήρα επιτρέπεται να υπάρχουν εισαγωγικά. 
2.  Το βήμα (β) στην εντολή Για … από … μέχρι ...με_βήμα β, πρέπει να είναι πάντα 

ακέραιος αριθμός. 

3.  Η πρόταση Σ1 και (όχι Σ1) είναι πάντα Ψευδής, όπου Σ1 λογική μεταβλητή. 
4.  Η πρόταση Σ1 ή (όχι Σ1) είναι πάντα Αληθής, όπου Σ1 λογική μεταβλητή. 

5.  Όταν η συνθήκη είναι ψευδής στη δομή Αρχή_επανάληψης … μέχρις_ότου το 

πρόγραμμα εκτελεί την επόμενη εντολή, που ακολουθεί αμέσως μετά τη δομή της 
επανάληψης. 

 Μονάδες 10 
 

Α2. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης. Κάποια 

στοιχεία της στήλης Β αντιστοιχίζονται περισσότερες από μία φορά με 
στοιχεία της στήλης Α.  

 

 τήλη Α  τήλη Β 

 Δεδομένα  Σύποι Δεδομένων 

1. 6.4 α. Ακέραιος 

2. ‘6.4’ β· Πραγματικός 

3. ‘Ουρανός’  γ· Χαρακτήρας 

4. -3267 δ. Λογικός 

5. ‘ΑΛΗΘΗΣ’ 

 
 

  

6. ΨΕΥΔΗΣ 

 

 

  

7. -7.0   

Μονάδες 7 

 

Α3. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω αλγόριθμος ώστε να εμφανίζει το άθροισμα των 
τετραγώνων των περιττών αριθμών από 1 έως και 99. 

 



 Αλγόριθμος  Θέμα1Γ 

 _____  ←  0 
 Για  α  από   _____  μέχρι _____   με_βήμα  _____ 

         άθροισμα   ←  _____  +  _____ 

 Σέλος επανάληψης 
 Εμφάνισε    _____ 

 Σέλος  Θέμα1Γ     
Μονάδες 7 

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου που περιέχει ένα κενό:  
κ  0  

Για i από 1 μέχρι 7  
  λ  …(1)…    

κ  κ+λ  

Τέλος_επανάληψης  

Το τμήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό καθεμιάς από τις 
παρακάτω αριθμητικές παραστάσεις:  

α) 4+5+6+7+8+9+10  

β) 1+22+32+42+52+62+72  

γ) 21+22+23+24+25+26+27  

δ) 3+5+7+9+11+13+15   

ε)  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
          

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, που αντιστοιχούν στις 

παραστάσεις αυτές και δίπλα από κάθε γράμμα την έκφραση που πρέπει να 

συμπληρωθεί στο κενό του αλγορίθμου (1), ώστε να υπολογίζεται σωστά η αντίστοιχη 
παράσταση.  

Μονάδες 10 

 
Α5. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί κάθε αλγόριθμος.  

 
Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ  Β( Μονάδες 20 )    

 

Β1. Δίνεται ο αλγόριθμος: 
 

Αλγόριθμος Θέμα_2 
Διάβασε Ν 

υ ← Ν 

x ← 1 
Αρχή_επανάληψης 

      x ← x + 1 

      Όσο υ mod x = 0 επανάλαβε 
            Εμφάνισε x 

            υ ← υ div x 
      Σέλος_επανάληψης 

Μέχρις_ότου υ = 1  

Σέλος Θέμα_2 
 

Να κατασκευάσετε τον πίνακα τιμών του αν δοθεί ως είσοδος η τιμή 60. 
Μονάδες 10 



 

Β2. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό x και θα υπολογίζει και 
θα εκτυπώνει την τιμή της ακόλουθης συνάρτησης 

 

 
     5x2  ,  x < 5 

f(x) =       3x   , 5 ≤ x < 15 

              - 4x3 , 15 ≤ x < 50     
 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ  ( Μονάδες 20 ) 

 
Η CityTel αποφάσισε να προσφέρει νέα υπηρεσία: αποστολή τηλεγραφημάτων σε όλες τις 

χώρες του κόσμου. Το κοστολόγιο της νέας αυτής υπηρεσίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα κλιμακωτά: 

 

Κείμενο (σε λέξεις) Κόστος (€ ανά λέξη) 

1 – 10 0.20 

11 – 20 0.23 

21 και άνω 0.25 

 

Το παραπάνω ποσό υπόκειται σε ΦΠΑ 24%. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το 
πλήθος των λέξεων ενός τηλεγραφήματος και θα εκτυπώνει το κόστος αποστολής του. 

                             
 

ΘΕΜΑ Δ( Μονάδες 20 ) 

 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει ακέραιους αριθμούς αγνώστου πλήθους και: 

 

Δ1. θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το πλήθος αυτών που είναι πολλαπλάσια του 6  
Μονάδες 6 

Δ2. θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το μέσο όρο όλων των τιμών που δόθηκαν 
Μονάδες 7 

Δ3. θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το άθροισμα αυτών που είναι θετικοί 

Μονάδες 4 
Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται όταν δοθεί ο αριθμός 0. 

Μονάδες 3 

 

 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΣΤΦΙΑ ! 

☺ 


