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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ) Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 

ΘΕΜΑ Α 
1) Να σημειώσετε αν είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις 

α. Σε μία εντολή εκχώρησης , η μεταβλητή και η έκφραση μπορούν να είναι και διαφορετικού 
τύπου δεδομένων. 

β. Η συνθήκη χ<=5 μπορεί να γραφτεί και ως (χ<5 ΚΑΙ χ=5). 
γ. Το αποτέλεσμα της έκφρασης «αληθής ΚΑΙ ψευδής» είναι αληθής. 
δ. Στο αριστερό μέλος της εντολής εκχώρησης δεν πρέπει να υπάρχει έκφραση. 
ε. Οι λογικοί τελεστές έχουν μικρότερη ιεραρχία από τους συγκριτικούς τελεστές. 
στ. Το όνομα «ΑΘΗΝΑ» είναι ένα αποδεκτό όνομα μεταβλητής. 
ζ. Για τη σύγκριση λογικών δεδομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής μεγαλύτερο( > 

). 
η. Η λογική έκφραση Χ  Ή ( ΟΧΙ Χ) είναι πάντα αληθής για κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής 

Χ. 
θ. Αν Χ=8 και Ψ=4 , το αποτέλεσμα της πράξης Χ div Ψ >= 2 είναι αληθής. 
ι. Το όνομα « _ΕΥΡΕΣΗ_ΜΟ » είναι ένα αποδεκτό όνομα μεταβλητής. 

Μονάδες 20 

2) Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 1 μέχρι 10 και επιτυχών θεωρείται ο φοιτητής που έχει βαθμό από 5 
και πάνω. Να γραφτούν με τη χρήση κατάλληλων λογικών συνθηκών και τελεστών οι παρακάτω 
εκφράσεις:  

α. Ο βαθμός ενός φοιτητή να είναι από 5 μέχρι και 9. 
β. Ο βαθμός ενός φοιτητή να είναι πάνω από 2 και λιγότερο από 5. 
γ. Ο βαθμός ενός φοιτητή που δεν είναι επιτυχών σε ένα μάθημα. 
δ. Ο βαθμός ενός φοιτητή που είναι επιτυχών σε ένα μάθημα. 
ε. Ο βαθμός ενός φοιτητή είναι 10. 

Μονάδες 10 

3) Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς της στήλης Α με τα γράμματα της στήλης Β.  
ΣΤΗΛΗ Α – ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΤΕΛΕΣΤΗ 

ΣΤΗΛΗ Β – ΕΙΔΟΣ 
ΤΕΛΕΣΤΗ 

1.         mod α.    Συγκριτικός τελεστής   
2.            * β.    Λογικός τελεστής  
3.            > γ.    Αριθμητικός τελεστής  
4.          ΚΑΙ  
5.            = 
6.           Ή 
7.            <> 
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4) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων:  
α. Ο λογικός τελεστής ______ όταν εφαρμόζεται πάνω σε δύο λογικές προτάσεις , παράγει 

αποτέλεσμα « αληθής » μόνο όταν και οι δύο προτάσεις είναι « αληθής ». 
β. Ο λογικός τελεστής ______ όταν εφαρμόζεται πάνω σε δύο λογικές προτάσεις , παράγει 

αποτέλεσμα « αληθής » αρκεί μία από τις δύο προτάσεις να είναι « αληθής ». 
γ. Ο λογικός τελεστής ______ αντιστρέφει την τιμή μίας λογικής πρότασης. 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Β 
Στις παρακάτω προτάσεις επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις που υπάρχουν:  

1) Αν Χ1 και Χ2 είναι μεταβλητές που περιέχουν ακέραιους θετικούς αριθμούς, να επιλέξετε ποια από 
τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι ισοδύναμη με την εντολή «Χ3 ←Χ1 mod X2»  

α. Χ3 ←Χ2 * (Χ2 mod X1)-1 
β. Χ3 ←Χ2 +Χ1*(Χ1 mod X2) 
γ. Χ3 ←Χ2-Χ1*(Χ2 div X1) 
δ. Χ3 ←Χ1- X2 * (Χ1 div Χ2) 

2) Τι τιμή θα έχει η μεταβλητή Χ μετά την εκτέλεση της εντολής εκχώρησης Χ←2+20 mod 8 div 4 
α. 0 
β. 1 
γ. 2 
δ. 3 
ε. 4 

3) Τι τιμή θα έχει η μεταβλητή Χ μετά την διαδοχική εκτέλεση των εντολών εκχώρησης                     
Υ←6   
Χ← 8 –Υ*4 div 3 div(Υ-4) 

α. 0 
β. 1 
γ. 2 
δ. 3 
ε. 4 

4) Επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω ονόματα μεταβλητών είναι αποδεκτά 
α. Αληθής 
β. ηλικία ατόμου 
γ. 1πλήθος 
δ. Γιώργος  
ε. Χ123  
στ. Φ.Π.Α. 
ζ. Ιμέρα  
η. Π1+Π2 
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ΘΕΜΑ Γ 
Αν Χ=10, Υ=-3 και Ζ=2, να γράψετε τις τιμές των παρακάτω εκφράσεων  

1) (Χ-Υ*2) div Z mod (X-3*Z) 
2) (Χ-Υ >(-1*Υ)^2+Ζ) ΚΑΙ ((Χ div 4)^Ζ<Α_Τ(Υ-Χ)) 
3) (Χ>10) Ή ((Υ<2) ΚΑΙ(Ζ>Υ)) 
4) Χ mod (2*Ζ)*2 + Ζ^2-Ζ + Χ div 10*Υ 
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ΘΕΜΑ Δ 
Σε ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων πρέπει τα ονόματα 3 πόλεων να ανακατευτούν ώστε ο παίκτης να μπορεί 
να μαντέψει τη σωστή απάντηση. Οι μεταβλητές οι οποίες αντιστοιχούν στα ονόματα των τριών πόλεων είναι 
οι Α,Β,Γ. Να γραφτούν οι κατάλληλες εντολές ώστε να ανακατεύονται τα ονόματα των πόλεων ως εξής: Η 
πόλη Α να δίνει το όνομα της στη πόλη Β, η πόλη Β να δίνει το όνομα της στη πόλη Γ και η πόλη Γ να δίνει 
το όνομα της στην πόλη Α.  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


