
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1
ο
: 

ΑΑ..  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις 

1 Η προτεραιότητα των πράξεων

παρενθέσεων 

2 Η δοµή Όσο…επανάλαβε

 

3 

Για τη µετατροπή της Για

από το πρόσηµο του βήµατος

Για… 

4 Ο βρόχος Για Κ από 5 

5 Οι λογικοί τελεστές έχουν

Β. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. τη µεγαλύτερη προτεραιότητα από τους

α. η σύζευξη  β. η διάζευξη 

γ. η άρνηση  δ. όλοι έχουν την

 

2. Για να ελέγξουµε αν ένας ακέραιος χ

α. Αν χ div ψ=0 τότε  

γ. Αν ψ mod χ=0 τότε   

 

3. Η σύνθετη επιλογή χρησιµοποιεί τις

α. Αν, τότε, Αλλιώς_αν, Αλλιώς, Τέλος

γ. Αν, τότε, Αλλιώς, Τέλος_αν 

 

4. Πόσες φορές θα εκτελεστεί ο παρακάτω

α←1 

Όσο α>1  

επανάλαβε α←α-1 

Τέλος_επανάληψης 

α. 1  β. 2 

γ. καµία δ. άπειρες 

 

5. Πόσες φορές θα εκτελεστεί ο παρακάτω

α← -10 

Όσο α<1 επανάλαβε 

             α←α-10 

Τέλος_επανάληψης 

α. 1  β. 2 

γ. καµία δ. άπειρες 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή

 που ακολουθούν µε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ): 

των πράξεων σε µια έκφραση δεν αλλάζει µε τη χρήση

επανάλαβε εκτελείται τουλάχιστον µία φορά 

Για… σε  Όσο… η φορά της ανισότητας εξαρτάται

βήµατος και όχι από την αρχική και τελική τιµή

5 µέχρι 1 εκτελείται 5 φορές 

τελεστές έχουν µικρότερη ιεραρχία από τους συγκριτικούς

από τους λογικούς τελεστές την έχει 

έχουν την ίδια προτεραιότητα 

ακέραιος χ διαιρείται από έναν ακέραιο ψ χρησιµοποιούµε

β. Αν χ mod ψ=0 τότε 

δ. Αν ψ div x=0 τότε 

εί τις δεσµευµένες λέξεις:  

Τέλος_αν  β. Επίλεξε, Περίπτωση αλλιώς

  δ. Αλλιώς_αν, Αλλιώς, Τέλος

παρακάτω βρόχος επανάληψης: 

παρακάτω βρόχος επανάληψης: 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου 2015 

 

τη χρήση  

 

εξαρτάται 

τιµή της 

 

 

συγκριτικούς   

Μονάδες 5 

 

χρησιµοποιούµε την εξής εντολή: 

αλλιώς, Τέλος_επιλογών 

Τέλος_αν 



6. Τι θα εµφανίσει το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 

α← 10 

Αρχή_επανάληψης 

          α←α-2  

Μέχρις_ότου α<4  

Εµφάνισε 2*α 

α. 10    β. 4  

γ. 6   δ. 8 

 

7. Πόσες φορές θα εκτελεστεί ο παρακάτω βρόχος επανάληψης 

Για α από 10 µέχρι 1 µε_βήµα -2 

               Εμφάνισε α 

Τέλος_επανάληψης 

α. 5  β. 6  

γ. 2  δ. καµία 

Μονάδες 7 

 

Γ. Να µετατρέψετε τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων µε τη µορφή της επαναληπτικής εντολής 

για…από…µέχρι  

 

 
Μονάδες 10 

 

∆. Αντιστοιχείστε ένα γράµµα της στήλης Α σε έναν αριθµό της στήλης Β 

Α. Για Ι από 1 µέχρι 10 µε_βήµα 2 

Εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

1. 4 επαναλήψεις 
2. ατέρµονας βρόχος 
3. 5 επαναλήψεις 

4. 6 επαναλήψεις 

Β. Ι←2 

Όσο Ι>-2 επανάλαβε 

Εντολές 

Ι←Ι-1 

Τέλος_επανάληψης 

 

Γ. Ι←3 

Αρχή_επανάληψης 

Ι←Ι+2 

Εντολές 

Μέχρις_ότου Ι=12 

 

Μονάδες 6 

 

Ε. Να γράψετε τη σύνταξη της εντολής µέχρις_ότου και να περιγράψετε τη λειτουργία της. 

Μονάδες 6 

 

ΣΤ. Για την αντιµετάθεση των περιεχοµένων δύο µεταβλητών Α, Β ένας µαθητής έγραψε τις εξής εντολές: 

Α←Α+Β 

Β←Α-Β 

Α←Α-Β 

1.Τι τιµές θα έχουν οι µεταβλητές Α,Β µετά την εκτέλεση του παραπάνω τµήµατος αν Α=15 και Β=3; 

i←0 

x←0 

όσο i<20 επανάλαβε 

i←i+5 

x←x+i 

τέλος_επανάληψης 

εµφάνισε x 

i←50 

x←2 

όσο i>0 επανάλαβε 

i←i-1 

x←x+2 

τέλος_επανάληψης 

εµφάνισε x 



2.Οι παραπάνω εντολές ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις αντιµετάθεσης; Αν όχι ,γιατι; 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: 

Α. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου 

A ← 10 

B ← 4 

Γ ← Α*Β/2+4 

Αν (Γ mod 2=0) τότε 

TEMP ← A 

A ← B 

B ← TEMP 

Εµφάνισε Α, Β, Γ 

                Τέλος_αν 

 TEMP ← 9 

 Όσο Γ<>0 επανάλαβε 

Α← Β mod A B ← TEMP 

TEMP ← TEMP-1 

Γ ← Α 

Εµφάνισε Α, Β, Γ 

                  Τέλος_επανάληψης 
 

1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα τιµών των µεταβλητών Α, Β, Γ, ΤΕΜΡ 

Μονάδες 8 

 

2. Να το µετατρέψετε σε διάγραµµα ροής. 

Μονάδες 8 

 

Β. Να διατυπωθούν οι παρακάτω εκφράσεις σε µορφή αποδεκτή από τη «ΓΛΩΣΣΑ» 

1. Ένας ακέραιος είναι διψήφιος 

2. Ένας ακέραιος είναι άρτιος και διαιρείται µε το 3 

3. Το δεκαδικό µέρος ενός πραγµατικού αριθµού είναι µεγαλύτερο του 0,5 

4. Ένας τριψήφιος θετικός ακέραιος είναι καρκινικός (καρκινικοί θεωρούνται όσοι ακέραιοι διαβάζονται 

και ανάποδα πχ 121) 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: 

Στην περίοδο των εκπτώσεων ένα κατάστηµα λιανικής πώλησης καταγράφει τους κωδικούς των προϊόντων 

και τις αρχικές τιµές και τυπώνει καρτέλες µε τους κωδικούς και τις τελικές τιµές. Να γραφεί πρόγραµµα το 

οποίο για κάθε προϊόν θα διαβάζει κωδικό, αρχική τιµή, και ποσοστό έκπτωσης και θα τυπώνει τον κωδικό 

και την τελική τιµή του. Το πρόγραµµα θα τερµατίζεται αν ως κωδικός δοθεί το «000».  

Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: 

Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εφαρµόζει την εξής πολιτική χρέωσης: 

Πάγιο 25 ευρώ το µήνα για 600 λεπτά. Αν ο πελάτης ξεπεράσει το όριο λεπτά οµιλίας η χρέωση των 600 

λεπτών χρεώνεται για τον επιπλέον χρόνο προς 0,30 ευρώ ανά 5 λεπτά. Η χρέωση γίνεται στην αρχή του 

5λεπτου είτε το εξαντλήσει είτε όχι. Σε όλες τις χρεώσεις προστίθεται ΦΠΑ 23%. Να γραφεί πρόγραµµα το 

οποίο θα διαβάζει το συνολικό χρόνο οµιλίας σε λεπτά για ένα µήνα και θα εµφανίζει τη συνολική χρέωση. 

Μονάδες 20 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 


