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ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2007-2012 
 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
1. Όταν αριθµητικοί και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε µία έκφραση, οι αριθµητικές 
πράξεις εκτελούνται πρώτες. 
2. Η έννοια του αλγορίθµου συνδέεται αποκλειστικά και µόνο µε προβλήµατα της 
Πληροφορικής.  
3. Κάθε βρόχος που υλοποιείται µε την εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ µπορεί να γραφεί και µε 
χρήση της εντολής ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ.  
4. Ο τελεστής ΚΑΙ αντιστοιχεί στη λογική πράξη της σύζευξης.  
5. Ο βρόχος Για κ από −4 µέχρι − 3 εκτελείται ακριβώς δύο φορές. 
6. Όταν το πλήθος των επαναλήψεων είναι γνωστό, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εντολή 
επανάληψης Όσο … Επανάλαβε. 
7. Οι εντολές που βρίσκονται µέσα σε εντολή επανάληψης  «Όσο ...  επανάλαβε»  
εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά.  
 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ1ο - 2ο 
 
Άσκηση 1 
Γ. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα κατά βήµατα: 
Βήµα 1: Αν Α > 0 τότε πήγαινε στο Βήµα 5 
Βήµα 2: Αν Α = 0 τότε πήγαινε στο Βήµα 7 
Βήµα 3: Τύπωσε “Αρνητικός’’ 
Βήµα 4: Πήγαινε στο Βήµα 8 
Βήµα 5: Τύπωσε “Θετικός’’ 
Βήµα 6: Πήγαινε στο Βήµα 8 
Βήµα 7: Τύπωσε “Μηδέν’’ 
Βήµα 8: Τύπωσε “Τέλος’’ 
1. Να σχεδιάσετε το ισοδύναµο διάγραµµα ροής. Μονάδες 6 
2. Να κωδικοποιήσετε τον αλγόριθµο σε ψευδογλώσσα σύµφωνα µε τις αρχές του δοµηµένου 
προγραµµατισµού. Μονάδες 5 
 
Άσκηση 2 (ΘΕΜΑ 2) 
∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα σε γλώσσα:  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x, n, m, pow, z  
ΑΡΧΗ  
  ∆ΙΑΒΑΣΕ x,n  
  m <−  n  
  pow <−  1  
  z <−  x  
  ΟΣΟ m > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
    ΟΣΟ (m MOD 2) = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
      m <− m DIV 2  
      z <− z * z  
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
    m <−  m-1  
    ΓΡΑΨΕ pow  
    pow <−  pow * z  
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
  ΓΡΑΨΕ pow  
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α  
α. Να κατασκευάσετε το ισοδύναµο διάγραµµα ροής του προγράµµατος Α. Μονάδες 8  
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές της µεταβλητής pow που θα εµφανιστούν κατά την 
εκτέλεση του προγράµµατος Α, αν ως τιµές εισόδου δοθούν οι αριθµοί: x = 2, n =3, Μον12 
 
Άσκηση 3 (ΘΕΜΑ 2) 
∆ίνεται o παρακάτω αλγόριθµος, στον οποίο έχουν αριθµηθεί οι εντολές εκχώρησης: 
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Αλγόριθµος Πολλαπλασιασµός 
    ∆εδοµένα //α,β// 
    Αν α > β τότε αντιµετάθεσε α, 
1   γ ← 0 
    Όσο α > 0 επανάλαβε 
2     δ ← α mod 10 
      Όσο δ > 0 επανάλαβε 
3       δ ← δ − 1 
4       γ ← γ + β 
      Τέλος_επανάληψης 
5     α ← α div 10 
6     β ← β * 10 
    Τέλος_επανάληψης 
    Αποτελέσµατα //γ// 
Τέλος πολλαπλασιασµός 
Επίσης δίνεται υπόδειγµα πίνακα (πίνακας τιµών), µε συµπληρωµένες τις αρχικές τιµές των 
µεταβλητών α,β (τιµές εισόδου), καθώς και της εντολής εκχώρησης µε αριθµό 1.  

 
Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να τον συµπληρώσετε, εκτελώντας τον 
αλγόριθµο µε αρχικές τιµές α = 20, β = 50 (που ήδη φαίνονται στον πίνακα). Για κάθε εντολή 
εκχώρησης που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραµµή του πίνακα: 
α. Τον αριθµό της εντολής που εκτελείται (στην πρώτη στήλη). 
β. Τη νέα τιµή της µεταβλητής που επηρεάζεται από την εντολή (στην αντίστοιχη 
στήλη).                 Μονάδες 10 
Β. Να γράψετε τµήµα αλγορίθµου, που θα έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε την εντολή:  
 Αν α > β τότε αντιµετάθεσε α, β     χωρίς να χρησιµοποιήσετε την εντολή 
αντιµετάθεσε.             Μονάδες 5 
Γ. Να γράψετε τµήµα αλγορίθµου, που θα έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε το παρακάτω τµήµα: 
     δ ← α mod 10 
     Όσο δ > 0 επανάλαβε 
       δ ← δ − 1 
       γ ← γ + β 
     Τέλος_επανάληψης 
χρησιµοποιώντας αντί της εντολής Όσο την εντολή Για. Στο νέο τµήµα αλγορίθµου να 
χρησιµοποιήσετε µόνο τις µεταβλητές α, β, γ, δ, που χρησιµοποιεί το αρχικό τµήµα.Μον 5 
 
Άσκηση 4 
Α1. ∆ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 
1. Αν η βαθµολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι µεγαλύτερη από τον Μέσο ΄Ορο (ΜΟ), τότε να τυπώνει 
«Πολύ Καλά», αν είναι ίση ή µικρότερη του Μέσου Όρου µέχρι και δύο µονάδες να τυπώνει 
«Καλά», σε κάθε άλλη περίπτωση να τυπώνει «Μέτρια». 
2. Αν το τµήµα (ΤΜΗΜΑ) είναι το Γ1 και η βαθµολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι µεγαλύτερη από 15, 
τότε να τυπώνει το επώνυµο (ΕΠΩΝΥΜΟ). 
3. Αν η απάντηση (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) δεν είναι Ν ή ν ή Ο ή ο, τότε να τυπώνει «Λάθος απάντηση». 
4. Αν ο αριθµός (Χ) είναι αρνητικός ή το ηµίτονό του είναι µηδέν, τότε να τυπώνει «Λάθος 
δεδοµένο», αλλιώς να υπολογίζει και να τυπώνει την τιµή της παράστασης  

xx

xx

ηµ⋅

++ 152

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1 έως 4 και δίπλα σε κάθε αριθµό την αντίστοιχη 
κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ. 
Σηµείωση: Οι λέξεις µε κεφαλαία µέσα στις παρενθέσεις είναι τα ονόµατα των αντίστοιχων 
µεταβλητών. Μονάδ 8 
Α2. Να αναφέρετε τους τύπους των µεταβλητών που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ. Για κάθε τύπο 
µεταβλητής να γράψετε µια εντολή εκχώρησης σταθερής τιµής σε µεταβλητή. Μονάδες 8 
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Α3. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 
Α← 0 
Β← 0 
Γ← 0 
∆← 0 
Για Ε από 1 µέχρι 496 

∆ιάβασε Ζ 
Αν Ε=1 Τότε Η← Ζ 
Α← Α+Ζ 
Αν Ζ ≥ 18 Τότε 

Β← Β+Ζ 
Γ← Γ+1 

Τέλος_Αν 
Αν Ζ > 0 Τότε ∆← ∆+1 
Αν Ζ < Η Τότε Η←Ζ 

Τέλος_Επανάληψης 
Θ← Α/496 
Αν Γ≠0 Τότε Ι←Β/Γ 
Κ← 496 – Γ 
Το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου υπολογίζει στις µεταβλητές Η, Θ, Ι, Κ και ∆ τις παρακάτω 
πληροφορίες: 
1. Μέσος όρος όλων των τιµών εισόδου 
2. Πλήθος των θετικών τιµών εισόδου 
3. Μικρότερη τιµή εισόδου 
4. Μέσος όρος των τιµών εισόδου από 18 και πάνω 
5. Πλήθος των τιµών εισόδου κάτω από 18. 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς των πληροφοριών 1 έως 5 και δίπλα το όνοµα 
της µεταβλητής που αντιστοιχεί σε κάθε πληροφορία. Μον 10 
 
Άσκηση 5 (ΘΕΜΑ Β) 
∆ίνεται τo παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, στο οποίο έχουν αριθµηθεί οι γραµµές: 
1. j←1 
2. i←2 
3. Αρχή_επανάληψης 
4. i←i + j 
5. j←i – j 
6. Εµφάνισε i 
7. Μέχρις_ότου i ≥ 5 
Επίσης δίνεται το ακόλουθο υπόδειγµα πίνακα τιµών: 
 

αριθµός 
γραµµής 

συνθήκη έξοδος 
i 
 

J 

...  ...  ...  ...  ... 
 
Στη στήλη µε τίτλο «αριθµός γραµµής» καταγράφεται ο αριθµός γραµµής της εντολής που 
εκτελείται. Στη στήλη µε τίτλο «συνθήκη» καταγράφεται η λογική τιµή ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ∆ΗΣ, 
εφόσον η εντολή που εκτελείται περιλαµβάνει συνθήκη. 
Στη στήλη µε τίτλο «έξοδος» καταγράφεται η τιµή εξόδου, εφόσον η εντολή που εκτελείται 
είναι εντολή εξόδου. 
Στη συνέχεια του πίνακα υπάρχει µια στήλη για κάθε µεταβλητή του αλγόριθµου. 
Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συµπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές 
του τµήµατος αλγορίθµου ως εξής: 
Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραµµή του πίνακα τον αριθµό της γραµµής 
της και το αποτέλεσµά της στην αντίστοιχη στήλη. Μονάδες 20 
Σηµείωση: Η εντολή της γραµµής 3 δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί στον πίνακα. 
 
Άσκηση 6 
Α2. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου µε αριθµηµένες τις εντολές του: 
(1) Σ 0 
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(2) Κ 0 
(3) Αρχή_Επανάληψης 
(4) ∆ιάβασε Χ 
(5) Σ Σ+Χ 
(6) Αν Χ>0 τότε 
(7) Κ Κ+1 
(8) Τέλος_Αν 
(9) Μέχρις_ότου Σ>1000 
(10) Εµφάνισε Χ 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και 
δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασµένη. 
1. Η εντολή (4) θα εκτελεστεί τουλάχιστον µία φορά. 
2. Η εντολή (1) θα εκτελεστεί ακριβώς µία φορά. 
3. Στη µεταβλητή Κ καταχωρείται το πλήθος των θετικών αριθµών που δόθηκαν. 
4. Η εντολή (7) εκτελείται πάντα λιγότερες φορές από την εντολή (4). 
5. Η τιµή που θα εµφανίσει η εντολή (10) µπορεί να είναι αρνητικός αριθµός. Μονάδες 10 
 
Άσκηση 7 
Α.2. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παρακάτω τµήµα προγράµµατος, 
χρησιµοποιώντας αποκλειστικά µη εµφωλευµένες απλές δοµές επιλογής Αν ... Τότε ... 
Τέλος_αν. 

Αν Χ<> Α_Μ(Χ) Τότε 
Γράψε "Λάθος" 

Αλλιώς_αν Χ<=0 Τότε 
Γράψε "Μη Θετικός" 

Αλλιώς 
Γράψε "Θετικός" 

Τέλος_αν 
 
Α.3. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας καθένα από τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου, 
χρησιµοποιώντας µόνο µία δοµή επανάληψης Για ... Από .... Μέχρι και χωρίς τη χρήση δοµής 
επιλογής. 

(α) (β) 
i ← 1 
j ← 1 
Αρχή_επανάληψης 
 Εµφάνισε Α[i,j] 
 i ← i + 1 
 j ← j + 1 
Μέχρις_ότου j > 100 

(µονάδες 4) 

Για i από 1 µέχρι 100 
 Για j από 1 µέχρι 100 
  Αν i = 50 τότε 
   Εµφάνισε Α[i, j] 
  Τέλος_αν 
 Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 

(µονάδες 4) 
Μονάδες 8 

 
Α.4. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 

Για Χ από Α µέχρι Μ µε_βήµα Β 
Εµφάνισε Χ 

Τέλος_επανάληψης 
Να γράψετε στο τετράδιό σας για καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις τις τιµές των Α, Μ, 
Β, έτσι ώστε το αντίστοιχο τµήµα αλγορίθµου να εµφανίζει όλους: 
1. τους ακεραίους από 1 µέχρι και 100 
2. τους ακεραίους από 10 µέχρι και 200 σε φθίνουσα σειρά 
3. τους ακεραίους από -1 µέχρι και -200 σε αύξουσα σειρά 
4. τους άρτιους ακεραίους από 100 µέχρι και 200 
5. τους θετικούς ακεραίους που είναι µικρότεροι του 8128 και πολλαπλάσια του 13. Μον 10 
 
Άσκηση 8 (Θέµα Β) 
Β.1. ∆ίνεται τo παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, το οποίο διαβάζει έναν θετικό αριθµό από τον 
χρήστη. Αν δοθεί µη θετικός αριθµός ζητάει από τον χρήστη άλλον αριθµό. 

Αρχή_επανάληψης 
∆ιάβασε α 
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Μέχρις_ότου α > 0 
Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω αλγόριθµο τροποποιηµένο, έτσι ώστε: 
α.  Να υπολογίζει και να εµφανίζει πόσες φορές δόθηκε µη θετικός αριθµός. Αν δοθεί την 

πρώτη φορά θετικός αριθµός να εµφανίζει το µήνυµα “Σωστά”. (µονάδες 4) 
β.  Να υπολογίζει και να εµφανίζει τον µέσο όρο των µη θετικών αριθµών που δόθηκαν. Αν 

δεν δοθούν µη θετικοί αριθµοί να εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα. (µονάδες 2) 
γ.  Να υπολογίζει και να εµφανίζει τον µεγαλύτερο κατά απόλυτη τιµή µη θετικό αριθµό που 

δόθηκε. Αν δεν δοθούν µη θετικοί αριθµοί να εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα. (µονάδες 5) 
Μονάδες 11 

Άσκηση 9 
Α2.  Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συµπληρώνοντάς τον µε τον 
κατάλληλο τύπο και το περιεχόµενο της µεταβλητής.  

 
Μονάδες10 
 
Άσκηση 10 
Α4.  ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου,  το οποίο εµφανίζει τα τετράγωνα των περιττών 
αριθµών από το 99 µέχρι το 1 µε φθίνουσα σειρά.  
Για i από 99 µέχρι 1 µε_βήµα -2  
 x ←  i^2  
εµφάνισε x  
Τέλος_επανάληψης 
α. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου µε αποκλειστική 
χρήση της δοµής επανάληψης «Όσο ... επανάλαβε».  (µονάδες 5)  
β. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου µε αποκλειστική 
χρήση της δοµής επανάληψης «Αρχή_επανάληψης ... Μέχρις_ότου».  (µονάδες 5)  Μον10  
 
Άσκηση 11 (ΘΕΜΑ Β) 
Β1. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:  
  Κ←  1  
  Χ←  –1  
  i←  0  
  Όσο Χ<7 επανάλαβε 
   i←  i + 1  

    Κ← Κ∗Χ 
    Εµφάνισε Κ, Χ 
    Αν i mod 2=0  τότε 
      X←  X+1  
    Αλλιώς   
       X←  X+2  
    Τέλος_Αν 
  Τέλος_επανάληψης 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που θα εµφανίσει το τµήµα αλγορίθµου κατά την 
εκτέλεσή του µε τη σειρά που θα εµφανιστούν.   
  
Β2.  ∆ίνεται τo  παρακάτω τµήµα αλγορίθµου σε µορφή διαγράµµατος ροής:  
Να κατασκευάσετε ισοδύναµο τµήµα αλγορίθµου σε ψευδογλώσσα.   Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑΤΑ από 3ο- 4ο ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
Ένας συλλέκτης γραµµατοσήµων επισκέπτεται στο διαδίκτυο το αγαπηµένο του ηλεκτρονικό 
κατάστηµα φιλοτελισµού προκειµένου να αγοράσει γραµµατόσηµα. Προτίθεται να ξοδέψει 
µέχρι 1500 ευρώ. 
Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: 
α. Για κάθε γραµµατόσηµο, να διαβάζει την τιµή και την προέλευσή του (ελληνικό/ξένο) και να 
επιτρέπει την αγορά του, εφόσον η τιµή του δεν υπερβαίνει το διαθέσιµο υπόλοιπο χρηµάτων. 
∆ιαφορετικά να τερµατίζει τυπώνοντας το µήνυµα «ΤΕΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδοµένα εισόδου. Μονάδες 10 
β. Να τυπώνει: 
1. Το συνολικό ποσό που ξόδεψε ο συλλέκτης. 2. Το πλήθος των ελληνικών και το πλήθος 
των ξένων γραµµατοσήµων που αγόρασε. Μονάδες 4 
3. Το ποσό που περίσσεψε, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά το µήνυµα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΟΛΟ 
ΤΟ ΠΟΣΟ». Μονάδες 4 
 
ΘΕΜΑ 2 
Σε κάποιο σχολικό αγώνα, για το άθληµα «Άλµα εις µήκος» καταγράφεται για κάθε αθλητή η 
καλύτερη έγκυρη επίδοσή 
του. Τιµής ένεκεν, πρώτος αγωνίζεται ο περσινός πρωταθλητής. Η Επιτροπή του αγώνα 
διαχειρίζεται τα στοιχεία των αθλητών που αγωνίστηκαν. 
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: 
Γ1. Να ζητάει το ρεκόρ αγώνων και να το δέχεται, εφόσον είναι θετικό και µικρότερο των 10 
µέτρων. Μονάδες 2 
Γ2. Να ζητάει τον συνολικό αριθµό των αγωνιζοµένων και για κάθε αθλητή το όνοµα και την 
επίδοσή του σε µέτρα µε τη σειρά που αγωνίστηκε. Μονάδες 4 
Γ3. Να εµφανίζει το όνοµα του αθλητή µε τη χειρότερη επίδοση. Μονάδες 4 
Γ4. Να εµφανίζει τα ονόµατα των αθλητών που κατέρριψαν το ρεκόρ αγώνων. Αν δεν 
υπάρχουν τέτοιοι αθλητές, να εµφανίζει το πλήθος των αθλητών που πλησίασαν το ρεκόρ 
αγώνων σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 50 εκατοστών . 6 
Γ5. Να βρίσκει και να εµφανίζει τη θέση που κατέλαβε στην τελική κατάταξη ο περσινός 
πρωταθλητής.Μονάδες 4 
Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι κάθε αθλητής έχει έγκυρη επίδοση και ότι όλες οι επιδόσεις των 
αθλητών που καταγράφονται είναι διαφορετικές µεταξύ τους. 
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ΘΕΜΑ 3 
Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρεις θεµατικές ενότητες. Ο βαθµός 
κάθε θεµατικής ενότητας είναι από 1 έως 100. Η συνολική βαθµολογία κάθε υποψηφίου 
προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών του στις τρεις θεµατικές ενότητες. Ο υποψήφιος 
θεωρείται ως επιτυχών, αν η συνολική βαθµολογία του είναι τουλάχιστον 55 και ο βαθµός του 
σε κάθε θεµατική ενότητα είναι τουλάχιστον 50. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:  
Για κάθε υποψήφιο: 
Γ1. Να διαβάζει το όνοµά του και τους βαθµούς του σε καθεµία από τις τρεις θεµατικές 
ενότητες. (∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδοµένων). Μονάδες 2  
Γ2. Να εµφανίζει τον µεγαλύτερο από τους βαθµούς που πήρε στις τρεις θεµατικές ενότητες. 
Μονάδες 5  
Γ3. Να εµφανίζει το όνοµα και τη συνολική βαθµολογία του στην περίπτωση που είναι 
επιτυχών.Μονάδες 4 
Γ4. Ο αλγόριθµος να τερµατίζει όταν δοθεί ως όνοµα η λέξη “ΤΕΛΟΣ”. Μονάδες 4 
Γ5. Στο τέλος να εµφανίζει το όνοµα του επιτυχόντα µε τη µικρότερη συνολική βαθµολογία. 
Θεωρήστε ότι είναι µοναδικός. Μονάδες 5 
 
Θέµα 4 
Ένα πρατήριο υγρών καυσίµων διαθέτει έναν τύπο καυσίµου που αποθηκεύεται σε δεξαµενή 
χωρητικότητας 10.000 λίτρων. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: 
Γ.1. να διαβάζει την ποσότητα (σε λίτρα) του καυσίµου που υπάρχει αρχικά στη δεξαµενή 
µέχρι να δοθεί έγκυρη τιµή. Μονάδες 2 
Για κάθε όχηµα που προσέρχεται στο πρατήριο: 
Γ.2. να διαβάζει τον τύπο του οχήµατος ("Β" για βυτιοφόρο όχηµα που προµηθεύει το 
πρατήριο µε καύσιµο και “E” για επιβατηγό όχηµα που προµηθεύεται καύσιµο από το 
πρατήριο). Μονάδες 2 
Γ.3. Αν το όχηµα είναι βυτιοφόρο τότε να γεµίζει τη δεξαµενή µέχρι την πλήρωσή της. 
(µονάδες 3)  
Αν το όχηµα είναι επιβατηγό τότε να διαβάζει την ποσότητα καυσίµου την οποία θέλει να 
προµηθευτεί (µονάδες 2) και, αν υπάρχει επάρκεια καυσίµου στη δεξαµενή, τότε το επιβατηγό 
όχηµα να εφοδιάζεται µε τη ζητούµενη ποσότητα καυσίµου, διαφορετικά το όχηµα να µην 
εξυπηρετείται (µονάδες 3). Μονάδες 8 
Γ.4. Η επαναληπτική διαδικασία να τερµατίζεται, όταν αδειάσει η δεξαµενή του πρατηρίου ή 
όταν δεν εξυπηρετηθούν τρία διαδοχικά επιβατηγά οχήµατα. Μονάδες 4 
Γ.5. Στο τέλος ο αλγόριθµος να εµφανίζει: 
α. τη µέση ποσότητα καυσίµου ανά επιβατηγό όχηµα που εξυπηρετήθηκε 
β. τη συνολική ποσότητα καυσίµου µε την οποία τα βυτιοφόρα ανεφοδίασαν τη δεξαµενή. Μ 4 
Σηµειώσεις: 
• ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τον τύπο του οχήµατος. 
• Θεωρήστε ότι στο πρατήριο προσέρχεται ένα τουλάχιστον επιβατηγό όχηµα για το οποίο η 
ποσότητα καυσίµου στη δεξαµενή επαρκεί. 
 
ΘΕΜΑ 5  
∆ηµόσιος οργανισµός διαθέτει ένα συγκεκριµένο ποσό για την επιδότηση επενδυτικών έργων. 
Η επιδότηση γίνεται κατόπιν αξιολόγησης και αφορά δύο συγκεκριµένες κατηγορίες έργων µε 
βάση τον προϋπολογισµό τους. Οι κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης επί του 
προϋπολογισµού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Κατηγορία 
έργου  

Προϋπολογισµός έργου σε 
ευρώ  

Ποσοστό 
Επιδότησης  

Μικρή  200.000 – 299.999  60%  

Μεγάλη  300.000 – 399.999  70%  

Η εκταµίευση των επιδοτήσεων των αξιολογηθέντων έργων γίνεται µε βάση τη χρονική σειρά 
υποβολής τους. Μετά από κάθε εκταµίευση µειώνεται το ποσό που διαθέτει ο οργανισµός. Να 
αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος:  
Γ1. Να διαβάζει το ποσό που διαθέτει ο οργανισµός για το πρόγραµµα επενδύσεων 
συνολικά, ελέγχοντας ότι το ποσό είναι µεγαλύτερο από 5.000.000 ευρώ.  Μονάδες 2  
Γ2. Να διαβάζει το όνοµα κάθε έργου. Η σειρά ανάγνωσης είναι η σειρά υποβολής των 
έργων. Η επαναληπτική διαδικασία να τερµατίζεται, όταν αντί για όνοµα έργου δοθεί η λέξη 
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«ΤΕΛΟΣ», ή όταν το διαθέσιµο ποσό έχει µειωθεί τόσο, ώστε να µην είναι δυνατή η 
επιδότηση ούτε ενός έργου µικρής κατηγορίας. Για κάθε έργο, αφού διαβάσει το όνοµά του, 
να διαβάζει και τον προϋπολογισµό του (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας του 
προϋπολογισµού).  Μονάδες 6  
Γ3. Για κάθε έργο να ελέγχει αν το διαθέσιµο ποσό καλύπτει την επιδότηση, και µόνον τότε να 
γίνεται η εκταµίευση του ποσού. Στη συνέχεια, να εµφανίζει το όνοµα του έργου και το ποσό 
της επιδότησης που δόθηκε.  Μονάδες 6 
Γ4. Να εµφανίζει το πλήθος των έργων που επιδοτήθηκαν από κάθε κατηγορία καθώς και τη 
συνολική επιδότηση που δόθηκε σε κάθε κατηγορία. Μονάδες 4  
Γ5. Μετά το τέλος της επαναληπτικής διαδικασίας να εµφανίζει το ποσό που δεν έχει διατεθεί, 
µόνο αν είναι µεγαλύτερο του µηδενός.  Μονάδες 2  
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2007-2012 
 
ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ 
1. Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου (=) και του 
διάφορου (<>). Μονάδ2 
2. Ένα τµήµα αλγορίθµου που εκτελείται επαναληπτικά αποκαλείται βρόχος.  
3. Οι εντολές που βρίσκονται σε µια επανάληψη ΟΣΟ, εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά.  
4. Ο βρόχος Για Κ από 5 µέχρι 5 δεν εκτελείται καµία φορά.  
5. Εµφωλευµένα ΑΝ ονοµάζονται δύο ή περισσότερες εντολές της µορφής ΑΝ ... ΤΟΤΕ ... 
ΑΛΛΙΩΣ που περιέχονται η µία µέσα στην άλλη.  
6. Η σύγκριση ΄ΑΛΗΘΗΣ΄ > ΄ΑΛΗΘΕΣ΄ δίνει τιµή ΨΕΥ∆ΗΣ 
 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑ1ο - 2ο 
 
Άσκηση 12  
Β. ∆ίνεται η παρακάτω εντολή: 
        Για Α από Β µέχρι Γ µε_βήµα ∆ 
              Εµφάνισε "ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ" 
        Τέλος_επανάληψης 
Να γράψετε στο τετράδιό σας πόσες φορές εκτελείται η εντολή Εµφάνισε για καθένα από τους 
παρακάτω συνδυασµούς των τιµών των µεταβλητών Β, Γ και ∆: 
   1. Β = 2        Γ = 5      ∆ = 1 
   2. Β =-1       Γ = 1      ∆ = 0,5 
   3. Β =-7       Γ =-6      ∆ =-5 
   4. Β = 5       Γ = 5       ∆ = 1          Μονάδες 8 
 
Άσκηση 13 (ΘΕΜΑ 2ο) 
∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 
  Χ ← 2 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    Y ← X DIV 2 
    Z ← A_M(X/3) 
    ΑΝ Ζ > 0 ΤΟΤΕ 
      Α ← Z 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      Α ← Υ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΓΡΑΨΕ Χ, Υ, Ζ, Α 
    Χ ← Χ + 3 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ > 10 
α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές των µεταβλητών που θα εµφανιστούν σε κάθε 
επανάληψη. Μονάδες 12 
β. Να µετατρέψετε το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου σε ισοδύναµο µε χρήση της δοµής 
επανάληψης ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ. Μονάδες 8 
 
Άσκηση 14 
Β. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:  
Ι ← 1  
Όσο Ι < 10 επανάλαβε  

Εµφάνισε Ι  
Ι ←Ι + 3  

Τέλος_επανάληψης 
1. Να σχεδιάσετε το ισοδύναµο διάγραµµα ροής. Μονάδες 4  
2. Να ξαναγράψετε το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου χρησιµοποιώντας την εντολή ΓΙΑ αντί 
της εντολής ΟΣΟ.  Μονάδες 5  
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Άσκηση 14 (ΘΕΜΑ 2ο)  
∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου µε αριθµηµένες εντολές για εύκολη αναφορά σε 
αυτές. Κάθε εντολή περιέχει ένα ή δύο κενά (σηµειωµένα µε …), που το καθένα αντιστοιχεί σε 
µία σταθερά ή µία µεταβλητή ή έναν τελεστή. Επίσης δίνεται πίνακας όπου κάθε γραµµή 
αντιστοιχεί στη διπλανή εντολή του τµήµατος αλγορίθµου και κάθε στήλη σε µία θέση µνήµης 
(µεταβλητή). Η κάθε γραµµή του πίνακα παρουσιάζει το αποτέλεσµα που έχει η εκτέλεση της 
αντίστοιχης εντολής στη µνήµη: συγκεκριµένα, δείχνει την τιµή της µεταβλητής την οποία 
επηρεάζει η εντολή.  

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς εντολής και δίπλα να σηµειώσετε τη 
σταθερά, τη µεταβλητή, ή τον τελεστή που πρέπει να αντικαταστήσει το κάθε κενό της εντολής 
ώστε να έχει το αποτέλεσµα που δίνεται στον πίνακα, ως εξής:  
Α. Για τις εντολές 1 και 2, να σηµειώσετε σταθερές τιµές. Μονάδες 2  
Β. Για τις εντολές 3,7,10 και 11, να σηµειώσετε τελεστές, και για τις υπόλοιπες, να σηµειώσετε 
µεταβλητές. Μο 18  
 
Άσκηση 15 
∆. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγόριθµου:  

α ← 1  
β ← 3  
Όσο α < 10 επανάλαβε  

z ← α + β  
β ← β + 1  
α ← α + 2  

Τέλος_επανάληψης  
Να µετατραπεί σε ισοδύναµο χρησιµοποιώντας τη δοµή επανάληψης 
Αρχή_επανάληψης...Μέχρις_ότου.  Μονάδες 10  
 
Άσκηση 16 (ΘΕΜΑ 2ο)  
α. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος σε ψευδογλώσσα:  

Αλγόριθµος ΑΣΚΗΣΗ  
Κ ← 23  
∆ιάβασε Λ  
Αν Κ > Λ τότε  

Εµφάνισε “ΕΝΑ”  
αλλιώς_αν Κ < Λ τότε  

Εµφάνισε “∆ΥΟ”  
αλλιώς  

Εµφάνισε “ΤΡΙΑ”  
Τέλος_αν  
Τέλος ΑΣΚΗΣΗ  

Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραµµα ροής.      Μονάδες 10  
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β. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγόριθµου:  

α ← 5  
β ← 3  
Για Χ από 2 µέχρι 7 µε_βήµα 4  

Όσο α < =10 επανάλαβε  
β ← β + α  
α ← α + 4  

Τέλος_επανάληψης  
Εµφάνισε α, β  
α ← 4  

Τέλος_επανάληψης  
Εµφάνισε α  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που εµφανίζονται κατά την εκτέλεση του παραπάνω 
τµήµατος αλγόριθµου.    Μονάδες 10  
 
Άσκηση 17 
Ε. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:  

Κ ← 1  
ΓΙΑ i ΑΠΟ –1 ΜΕΧΡΙ –5 ΜΕ_ΒΗΜΑ –2 
   Κ ← Κ * i 
   ΓΡΑΨΕ Κ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Να µετατρέψετε το τµήµα αυτού του αλγορίθµου σε ισοδύναµο:  
α. µε χρήση της αλγοριθµικής δοµής ΟΣΟ     Μονάδες 3  
β. µε χρήση της αλγοριθµικής δοµής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ   Μονάδες 3  
ΣΤ. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
   ΓΡΑΨΕ '∆ΩΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ' 
   ∆ΙΑΒΑΣΕ ........  
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ ....... 0  
ΓΙΑ i ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ ........ ΜΕ_ΒΗΜΑ ........  
   Α ← i ^ ........  
   ΓΡΑΨΕ ........  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω αλγόριθµο κατάλληλα συµπληρωµένο, έτσι 
ώστε να υπολογίζει και να εµφανίζει τα τετράγωνα των πολλαπλασίων του 5 από το 0 µέχρι 
τον αριθµό Χ που διαβάστηκε.  Μονάδες 6  
 
Άσκηση 18 (ΘΕΜΑ 2ο)  
Α. ∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα σε «ΓΛΩΣΣΑ»  
1.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ-ΠΡΩΤΟΣ  
2.  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
3.     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, i  
4.     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΜΗΝΥΜΑ  
5.  ΑΡΧΗ  
6.     ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
7.        ∆ΙΑΒΑΣΕ Χ  
8.     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>0  
9.     C <− 0 
10.     ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Χ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
11.       AN (Χ MOD i) = 0 TOTE  
12.           C <− C + 1  
13.        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
14.     ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ  
15.     ΑΝ C = 2 TOTE  
16.        MHNYMA <− 'EINAI ΠΡΩΤΟΣ' 
17.     ΑΛΛΙΩΣ  
18.        ΜΗΝΥΜΑ <− '∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ' 
19.     ΤΕΛΟΣ 
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20.     ΓΡΑΨΕ ΜΗΝΥΜΑ 
21.  ΤΕΛΟΣ_ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε γραµµής του προγράµµατος, στην οποία 
εντοπίζετε συντακτικό λάθος και να περιγράψετε το λάθος αυτό.  Μονάδες 12 
Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα αληθείας. Μον8  

Α Β (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ Β) ((ΟΧΙ Α) ΚΑΙ Β) Ή (Α ΚΑΙ (ΟΧΙ 
Β)) 

Ψευδής Ψευδής   

Ψευδής Αληθής   

Αληθής Ψευδής   

Αληθής Αληθής   

 
 
Άσκηση 19 
Β. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 
        Κ ← 1 
        ΟΣΟ Κ<= 200 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
            ΕΜΦΑΝΙΣΕ Κ 
            Κ ← Κ + 2 
        ΤΕΛΟΣ_ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Να γράψετε στο τετράδιό σας 
α. τις σταθερές, β. τους αριθµητικούς τελεστές, γ. τους συγκριτικούς τελεστές, 
δ. τις λογικές εκφράσεις. Μονάδες 6 
 
Άσκηση 20 (ΘΕΜΑ 2ο) 
Α. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 
           Χ ← 2 
           ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
                ΑΝ Χ MOD 4 > 2 ΤΟΤΕ 
                      Χ ← Χ + 2 
                ΑΛΛΙΩΣ 
                     Χ ← Χ + 3 
                ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
                ΕΜΦΑΝΙΣΕ Χ 
           ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ > 15 
α. Ποιο είναι το πλήθος των επαναλήψεων που θα εκτελεστούν; Μονάδες 2 
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας την τιµή της µεταβλητής Χ που θα εµφανιστεί σε κάθε 
επανάληψη. Μονάδες 10 
γ. Ποια είναι η τελική τιµή της µεταβλητής Χ; Μονάδες 2  
Β. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 
      ΜΑΧ ← Α[1] 
      ΜΙΝ ← Α[1] 
      ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
          ΑΝ Α[i] < ΜΙΝ ΤΟΤΕ 
              ΜΙΝ ← Α[i] 
          ΑΛΛΙΩΣ 
             ΑΝ Α[i] > MAX TOTE 
                  ΜΑΧ ← Α[i] 
             ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
      ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΙΝ, ΜΑΧ 
Να µετατρέψετε το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου σε ισοδύναµο µε χρήση της δοµής 
επανάληψης ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. Μονάδες 6 
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Άσκηση 21 (ΘΕΜΑ 1ο)  
Α.1 ∆ίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών:  

ΕΠΑΝ ← ΑΛΗΘΗΣ  
ΟΣΟ ΕΠΑΝ = ΑΛΗΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
   ∆ΙΑΒΑΣΕ Α, Β  
   Χ ← Β/Α  
   ΓΡΑΨΕ Χ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

α. Να αναφέρετε ονοµαστικά ποια κριτήρια αλγορίθµου δεν ικανοποιούνται. Μονάδες 4  
β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.    Μονάδες 6  
Α.2. Για την εντολή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ... ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ να γράψετε τη σύνταξή της και 
να περιγράψετε τη λειτουργία της.        
 Μονάδες 6  
Β. Να χαρακτηρίσετε καθεµιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό 
σας, δίπλα από τον αριθµό κάθε πρότασης, το γράµµα Σ, αν αυτή είναι Σωστή, ή το γράµµα 
Λ, αν αυτή είναι Λανθασµένη.  
1. Η αναπαράσταση ενός αλγορίθµου µε φυσική γλώσσα κατά βήµατα µπορεί να παραβιάσει 
το κριτήριο της καθοριστικότητας. 
2. Η ακολουθιακή δοµή εντολών χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση προβληµάτων στα 
οποία είναι δεδοµένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών.  
3. Ο βρόχος Για Κ από 5 µέχρι 1 εκτελείται 5 φορές.  
4. Για τον υπολογισµό µιας έκφρασης, όλες οι µεταβλητές που εµφανίζονται σ’ αυτή πρέπει 
να έχουν οριστεί προηγουµένως, δηλαδή να έχουν κάποια τιµή.  
5. Το σύµβολο >= είναι λογικός τελεστής. Μονάδες 10  
∆. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:  

Ζ ← ΨΕΥ∆ΗΣ  
Χ ← ΑΛΗΘΗΣ  
Ψ ← ΨΕΥ∆ΗΣ  
Α ← Χ ΚΑΙ (Ψ Ή Ζ)  
Β ← (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ Ζ)  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές των µεταβλητών Α και Β µετά την εκτέλεση του 
παραπάνω τµήµατος αλγορίθµου.  Μονάδες 6  
 
Άσκηση 22 (ΘΕΜΑ 2ο)  
∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:  

Χ←0  
Α←10  
Β←14  
ΟΣΟ Β>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

ΑΝ Β MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ  
Χ←Χ+Α  
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

Α←Α*2  
B←B DIV 2  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές των µεταβλητών Χ, Α και Β στο τέλος κάθε 
επανάληψης κατά την εκτέλεση του παραπάνω τµήµατος αλγορίθµου. Μονάδες 12  
β. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραµµα ροής.  Μονάδες 8  
 
Άσκηση 23 
Γ. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 
Αν Α ≥ 5 τότε 
   Αν Β < 7 τότε 
      Α ← Α + 1 
   Αλλιώς 
      Α ← Α - 1 
   Τέλος_αν 
Αλλιώς 
   Α ← Α - 1 
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Τέλος_αν 
Εµφάνισε Α 
Επίσης δίνονται παρακάτω δύο τµήµατα αλγορίθµων από τα οποία λείπουν οι συνθήκες: 
α. Αν ................. τότε 
   Α ← Α + 1 
Αλλιώς 
   Α ←  Α - 1 
Τέλος_αν 
Εµφάνισε Α 
β. Αν ................. τότε 
   Α ← Α - 1 
αλλιώς 
   Α ← Α + 1 
Τέλος_αν 
Εµφάνισε Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις συνθήκες που λείπουν, ώστε κάθε ένα από τα τµήµατα α, β 
να εµφανίζει το ίδιο αποτέλεσµα µε το αρχικό. 
Μονάδες 10  
∆2. ∆ίνονται οι τιµές των µεταβλητών Α=3, Β=1, Γ=15 και η παρακάτω έκφραση: 
               (ΟΧΙ (Α + Β * 3 > 10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A - B) = 1) 
Nα υπολογίσετε την τιµή της έκφρασης αναλυτικά ως εξής: 
α. Να αντικαταστήσετε τις µεταβλητές µε τις τιµές τους. Μονάδα 1 
β. Να εκτελέσετε τις αριθµητικές πράξεις. Μονάδα 1 
γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις µε την τιµή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι αληθής, ή την 
τιµή ΨΕΥ∆ΗΣ, αν είναι ψευδής. Μονάδα 1 
δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιµή της έκφρασης. Μ 2  
 
Άσκηση 24 (ΘΕΜΑ 2) 
∆ίνεται o παρακάτω αλγόριθµος, στον οποίο έχουν αριθµηθεί οι εντολές εκχώρησης: 
1  ∆ιάβασε Χ 
2  Όσο X > 1 επανάλαβε 
3     Aν Χ mod 2=0 τότε 
4       Χ ← Χ div 2 
5     Αλλιώς 
6       Χ ← 3 * Χ + 1 
7     Τέλος_αν 
8  Τέλος_επανάληψης 
Επίσης δίνεται το παρακάτω υπόδειγµα πίνακα (πίνακας τιµών), µε συµπληρωµένη την 
αρχική τιµή της µεταβλητής Χ.  

Αριθµός Εντολής Χ  Χ > 1  Χ mod 2=0  

1  5    

...  ...  ...  ...  

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να τον συµπληρώσετε, εκτελώντας τον 
αλγόριθµο µε αρχική τιµή Χ=5 (που ήδη φαίνεται στον πίνακα). 
Α. Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραµµή του πίνακα τα εξής: 
1. Τον αριθµό της εντολής που εκτελείται (στην πρώτη στήλη). 
2. Αν η γραµµή περιέχει εντολή εκχώρησης, τη νέα τιµή της µεταβλητής στην αντίστοιχη 
στήλη. Αν η γραµµή περιέχει έλεγχο συνθήκης, την τιµή της συνθήκης (Αληθής, Ψευδής) στην 
αντίστοιχη στήλη.    Μονάδες 16 
Β. Να κάνετε τη διαγραµµατική αναπαράσταση του ανωτέρω τµήµατος αλγορίθµου 
(διάγραµµα ροής).    Μον4 
 
Άσκηση 25 
∆. ∆ίνονται οι τιµές των µεταβλητών Α=8, Β=3, Γ=-2 και ∆=-1. Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από 
τις παρακάτω εκφράσεις αν είναι ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ∆ΗΣ. 
1. A MOD B >= A_T(Γ) 2. Α * 2 - Β  ^ 2 <= (Γ + Α) / ∆3. Β DIV (A + Γ) <> 0 
4. Α * Γ - ∆ >= -(17 ΜΟD A)5. B * ∆ <=Α * Γ 
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Άσκηση 26 (ΘΕΜΑ 2ο) 
Α. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος σε διάγραµµα ροής: 

 
 

α. Να κατασκευάσετε ισοδύναµο αλγόριθµο σε ψευδογλώσσα.         Μονάδες 10 
β. Να εκτελέσετε τον αλγόριθµο για Α = 4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που θα 
εµφανιστούν.         Μονάδες 10  
 
Άσκηση 27 
Α2. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:  
Για i από –3 µέχρι Α µε_βήµα Β  
Εµφάνισε i  
Τέλος_επανάληψης  
Να χαρακτηρίσετε κaθεµία από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στο 
παραπάνω τµήµα αλγορίθµου, γράφοντας στο τετράδιό σας, τον αριθµό κάθε πρότασης και 
δίπλα του το γράµµα Σ, αν αυτή είναι Σωστή, ή το γράµµα Λ, αν αυτή είναι Λανθασµένη.  
1. Αν το Α είναι 0 και το Β είναι 1 δεν ικανοποιείται το κριτήριο της περατότητας. (µονάδες 2) 
2. Αν το Α είναι –3 και το Β είναι 2 εµφανίζεται η τιµή –3. (µονάδες 2)  
3. Αν το Α είναι µεγαλύτερο του 0 και το Β είναι µικρότερο του –4 ο βρόχος δεν εκτελείται 
καµία φορά. (µον 2)  
4. Αν το Α είναι 2 και το Β είναι 2 ο βρόχος εκτελείται ακριβώς 3 φορές. (µονάδες 2)  
5. Αν το Α και το Β είναι θετικοί αριθµοί, ο βρόχος µπορεί να µετατραπεί µε τη χρήση της 
εντολής Όσο...επανάλαβε. (µονάδες 2)   Μονάδες 10  
Α3. Να µετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε σύνθετες εκφράσεις (συνθήκες) στη 

ΓΛΩΣΣΑ:  
1. Ο x είναι µεγαλύτερος του –1 και µικρότερος ή ίσος του 10. (µονάδες 2)  
2. Ο x είναι ίσος µε 1 ή µε 5 ή µε –40. (µονάδες 2)  
3. Ο x είναι µεγαλύτερος του 50 αλλά όχι ίσος µε 100. (µονάδες 2)  
4. Ο ακέραιος x είναι θετικός αριθµός πολλαπλάσιο του 3. (µονάδες 2)  
5. Ο ακέραιος x διαιρείται ακριβώς µε το 4 αλλά όχι µε το 100. (µονάδες 2) Μον 10  

Α4. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα διαγράµµατος ροής:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
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Να µετατρέψετε σε ισοδύναµο τµήµα αλγορίθµου σε ψευδογλώσσα, χρησιµοποιώντας 
αποκλειστικά την εντολή επανάληψης Για...από...µέχρι...µε_βήµα.  Μονάδες 10  
 
Άσκηση 28 (ΘΕΜΑ Β) 
Β1.∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου στο οποίο έχουν αριθµηθεί οι γραµµές:  

 1. ∆ΙΑΒΑΣΕ Χ  
 2. ∆ΙΑΒΑΣΕ Υ  
 3. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
 4. ΑΝ Χ>Υ ΤΟΤΕ  
 5. Χ←Χ DIV 2  
 6. AΛΛΙΩΣ  
 7. Υ←Υ DIV 2  
 8. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

9. Ε←Χ*Υ  
           10. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ε<=2  
Επίσης δίνεται υπόδειγµα πίνακα µε συµπληρωµένες τις αρχικές τιµές των µεταβλητών Χ,Υ.  

Αρ.Γραµµής  Χ  Υ  E  

1  17   

2   5  

...  ...  ...  ...  

Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, εκτελώντας το τµήµα προγράµµατος, να τον 
συµπληρώσετε µε αρχικές τιµές Χ=17 και Υ=5 που ήδη φαίνονται στον πίνακα. Για κάθε 
εντολή εκχώρησης τιµής που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραµµή του πίνακα:  
α. Τον αριθµό της γραµµής που βρίσκεται η εντολή (στην πρώτη στήλη).  
β. Τη νέα τιµή της µεταβλητής η οποία επηρεάζεται από την εντολή (στην αντίστοιχη στήλη). 
Μονάδες 20  
 
Άσκηση 29 
Α1. Αν η µεταβλητή Α έχει την τιµή 7, η µεταβλητή Β έχει την τιµή 5 και η µεταβλητή Γ την τιµή 
2, να υπολογιστούν οι λογικές τιµές των παρακάτω εκφράσεων:  

1. Α > Β  
2. ΟΧΙ (Β>Α)  
3. Α < Γ  
4. Γ <= Β  
5. (Α > Β) ΚΑΙ (Α < Γ)  
6. ((Α<Β) ΚΑΙ (Α<Γ)) Ή (Γ<=Β)  
7. (Α<Β) ΚΑΙ ((Α<Γ) Ή (Γ<=Β))  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1 έως 7 και δίπλα σε κάθε αριθµό την αντίστοιχη 
τιµή. Μονάδες 7  
Α2. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα:  

“Αν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του 17 και µικρότερη ή ίση του 20, να εµφανίζεται 
«ΑΡΙΣΤΑ», αν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του 15 και µικρότερη του 17, να 
εµφανίζεται «ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ», αν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του 13 και µικρότερη του 
15, να εµφανίζεται «ΚΑΛΑ», αν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του 10 και µικρότερη του 
13, να εµφανίζεται «ΜΕΤΡΙΑ», αν η βαθµολογία είναι µεγαλύτερη ή ίση του 0 και µικρότερη 
του 10, να εµφανίζεται «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ»”. 
Να γραφεί το αντίστοιχο τµήµα προγράµµατος σε ΓΛΩΣΣΑ µε χρήση της εντολής ΑΝ... 
ΤΟΤΕ... ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ...  
Σηµείωση: Η βαθµολογία είναι ακέραιος αριθµός από το 0 µέχρι και το 20. Μονάδες 10  
 
 
Άσκηση 30 (ΘΕΜΑ Β ) 

∆ίνεται τo παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, στο οποίο έχουν αριθµηθεί οι γραµµές. Θεωρήστε 
ότι οι τιµές που εισάγονται είναι ακέραιες και µεγαλύτερες του µηδενός.  
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1. ∆ΙΑΒΑΣΕ x, y  
2. ΑΝ x < y ΤΟΤΕ  
3.  z � x  
4. ΑΛΛΙΩΣ  
5.  z � y  
6. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
7. ΟΣΟ z <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
8.  z � x MOD y  
9.  x � y  
10.  y � z  
11. ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
 
Άσκηση 31 
Β1. Να αναπαραστήσετε µε διάγραµµα ροής το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου. Μονάδες 6  

Β2. ∆ίνεται το ακόλουθο υπόδειγµα πίνακα τιµών:  

αριθµός 
γραµµής  

x  y  z  

1  150  35   

...  ...  ...  ...  

 
Στη στήλη µε τίτλο «αριθµός γραµµής» καταγράφεται ο αριθµός γραµµής της εντολής που 
εκτελείται.  
Στη συνέχεια του πίνακα υπάρχει µια στήλη για κάθε µεταβλητή του αλγορίθµου.  

Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συµπληρώσετε, εκτελώντας τις 
εντολές του τµήµατος αλγορίθµου για x = 150 και y = 35 ως εξήςΓια κάθε εντολή που 
εκτελείται να γράψετε σε µία νέα γραµµή του πίνακα τον αριθµό της γραµµής της και το 
αποτέλεσµα της εκτέλεσης της εντολής. Σηµείωση: Στον πίνακα τιµών έχει συµπληρωθεί η 
εκτέλεση της πρώτης εντολής του αλγορίθµου. Μονάδες 10  
Β3. Να µετατραπεί η δοµή ΟΣΟ... ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ του παραπάνω αλγορίθµου σε 
ισοδύναµη µε τηχρήση της δοµής ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ... ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Μονάδες 4  
 
 
Άσκηση 32 
Α.2. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παρακάτω τµήµα προγράµµατος, 
χρησιµοποιώντας αποκλειστικά µη εµφωλευµένες απλές δοµές επιλογής Αν ... Τότε ... 
Τέλος_αν. 

Αν Χ<> Α_Μ(Χ) Τότε 
Γράψε "Λάθος" 

Αλλιώς_αν Χ<=0 Τότε 
Γράψε "Μη Θετικός" 

Αλλιώς 
Γράψε "Θετικός" 

Τέλος_αν        Μονάδες 6 
Α.3. Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας καθένα από τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου, 
χρησιµοποιώντας µόνο µία δοµή επανάληψης Για ... Από .... Μέχρι και χωρίς τη χρήση δοµής 
επιλογής. 

(α) (β) 
i ← 1 
j ← 1 
Αρχή_επανάληψης 
 Εµφάνισε Α[i,j] 
 i ← i + 1 
 j ← j + 1 
Μέχρις_ότου j > 100 

(µονάδες 4) 

Για i από 1 µέχρι 100 
 Για j από 1 µέχρι 100 
  Αν i = 50 τότε 
   Εµφάνισε Α[i, j] 
  Τέλος_αν 
 Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 

(µονάδες 4) 
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Α.4. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 
Για Χ από Α µέχρι Μ µε_βήµα Β 

Εµφάνισε Χ 
Τέλος_επανάληψης 

Να γράψετε στο τετράδιό σας για καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις τις τιµές των Α, Μ, 
Β, έτσι ώστε το αντίστοιχο τµήµα αλγορίθµου να εµφανίζει όλους: 
1. τους ακεραίους από 1 µέχρι και 100 
2. τους ακεραίους από 10 µέχρι και 200 σε φθίνουσα σειρά 
3. τους ακεραίους από -1 µέχρι και -200 σε αύξουσα σειρά 
4. τους άρτιους ακεραίους από 100 µέχρι και 200 
5. τους θετικούς ακεραίους που είναι µικρότεροι του 8128 και πολλαπλάσια του 13. 

Μονάδες 10  Μονάδες 8 
 
 
Άσκηση 33 (Θέµα Β) 
Β.1. ∆ίνεται τo παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, το οποίο διαβάζει έναν θετικό αριθµό από τον 
χρήστη. Αν δοθεί µη θετικός αριθµός ζητάει από τον χρήστη άλλον αριθµό. 

Αρχή_επανάληψης 
∆ιάβασε α 

Μέχρις_ότου α > 0 
Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω αλγόριθµο τροποποιηµένο, έτσι ώστε: 
α.  Να υπολογίζει και να εµφανίζει πόσες φορές δόθηκε µη θετικός αριθµός. Αν δοθεί την 

πρώτη φορά θετικός αριθµός να εµφανίζει το µήνυµα “Σωστά”. (µονάδες 4) 
β.  Να υπολογίζει και να εµφανίζει τον µέσο όρο των µη θετικών αριθµών που δόθηκαν. Αν 

δεν δοθούν µη θετικοί αριθµοί να εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα. (µονάδες 2) 
γ.  Να υπολογίζει και να εµφανίζει τον µεγαλύτερο κατά απόλυτη τιµή µη θετικό αριθµό που 

δόθηκε. Αν δεν δοθούν µη θετικοί αριθµοί να εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα. (µονάδες 5) 
Μονάδες 11 

Άσκηση 34 
Α2. Να ξαναγράψετε την παρακάτω εντολή 
Αν ( Α < Β και C <> D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε 
K ← 1 
Τέλος_αν 
χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών.  Μονάδες 10 
Α3. Ο παρακάτω αλγόριθµος προτάθηκε για να ελέγχει και να εκτυπώνει, αν ένας µη 
αρνητικός ακέραιος αριθµός 
 είναι µονοψήφιος, διψήφιος ή τριψήφιος. Στην περίπτωση που δοθεί αριθµός αρνητικός ή µε 
περισσότερα από 3 ψηφία ο αλγόριθµος πρέπει να εµφανίζει το µήνυµα «Λάθος ∆εδοµένα». 
Αλγόριθµος Ψηφία 
∆ιάβασε x 
Αν x >= 0 και x < 10 τότε 
   εµφάνισε ΄Μονοψήφιος΄ 
Αλλιώς_αν x < 100 τότε 
   εµφάνισε ΄∆ιψήφιος΄ 
Αλλιώς_αν x < 1000 τότε 
   εµφάνισε ΄Τριψήφιος΄ 
Αλλιώς 
   εµφάνισε ΄Λάθος ∆εδοµένα΄ 
Τέλος_αν 
Τέλος Ψηφία 
Ο παραπάνω αλγόριθµος έχει λάθος. ∆ώστε ένα παράδειγµα εισόδου που θα καταδείξει το 
λάθος που υπάρχει στον αλγόριθµο (Μονάδες 3). Στη συνέχεια να γράψετε τον αλγόριθµο 
στο τετράδιο σας κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις, έτσι ώστε  να λειτουργεί σωστά 
(Μονάδες 7).  Μονάδες 10 
 
Άσκηση 35 (ΘΕΜΑ Β) 
Β1. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος 
Αλγόριθµος ∆ιοφαντική 
Για x από 0 µέχρι 100 
    Για y από 0 µέχρι 100 
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        Για z από 0 µέχρι 100 
            Αν 3*x+2*y-7*z=5 τότε εκτύπωσε x,y,z 
       Τέλος_επανάληψης 
    Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
Τέλος ∆ιοφαντική 
Να κατασκευάσετε στο τετράδιό σας το διάγραµµα ροής που αντιστοιχεί στον παραπάνω 
αλγόριθµο. Μονάδες 10 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ από 3ο- 4ο ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο 
Μία εταιρεία ασφάλισης οχηµάτων καθορίζει το ετήσιο κόστος ασφάλισης ανά τύπο οχήµατος 
(δίκυκλο ή αυτοκίνητο) και κυβισµό, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες:  

   ∆ΙΚΥΚΛΟ    

Κυβισµός 
  (σε κυβικά 
εκατοστά)   

  Κόστος 
ασφάλισης   

(σε ευρώ) 

έως και 125 100 

πάνω από 125 140 

 

   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ    

Κυβισµός 
  (σε κυβικά 
εκατοστά)   

  Κόστος 
ασφάλισης   

(σε ευρώ) 

έως και 1400 400 

από 1401 έως και 
1800 

500 

πάνω από 1800 700 

Αν η ηλικία του οδηγού είναι από 18 έως και 24 ετών τότε το κόστος της ασφάλισης του 
οχήµατος προσαυξάνεται κατά 10%. Να αναπτύξετε αλγόριθµο, ο οποίος: 
α. Να διαβάζει την ηλικία ενός οδηγού, τον τύπο του οχήµατος και τον κυβισµό του, 
ελέγχοντας ώστε ο τύπος του οχήµατος να είναι «∆ΙΚΥΚΛΟ» ή «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ». Μονάδες 6 
β. Να υπολογίζει και να εµφανίζει το ετήσιο κόστος ασφάλισης του οχήµατος. Μονάδες 14 
Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι η ηλικία του οδηγού είναι τουλάχιστον 18 ετών. 
 
ΘΕΜΑ 7ο  
Το κλασικό παιχνίδι «Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί» παίζεται µε δύο παίκτες. Σε κάθε γύρο του 
παιχνιδιού, ο κάθε παίκτης επιλέγει ένα από τα ΠΕΤΡΑ, ΨΑΛΙ∆Ι, ΧΑΡΤΙ, και παρουσιάζει την 
επιλογή του ταυτόχρονα µε τον αντίπαλό του. Η ΠΕΤΡΑ κερδίζει το ΨΑΛΙ∆Ι, το ΨΑΛΙ∆Ι το 
ΧΑΡΤΙ και το ΧΑΡΤΙ την ΠΕΤΡΑ. Σε περίπτωση που οι δύο παίκτες έχουν την ίδια επιλογή, ο 
γύρος λήγει ισόπαλος. Το παιχνίδι προχωράει µε συνεχόµενους γύρους µέχρι ένας 
τουλάχιστον από τους παίκτες να αποχωρήσει. Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης µε τις 
περισσότερες νίκες. Αν οι δύο παίκτες έχουν τον ίδιο αριθµό νικών, το παιχνίδι λήγει ισόπαλο.  
Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος διαβάζει τα ονόµατα των δύο παικτών και υλοποιεί το 
παραπάνω παιχνίδι ως εξής:  
Α. Για κάθε γύρο του παιχνιδιού:  
1. διαβάζει την επιλογή κάθε παίκτη, η οποία µπορεί να είναι µία από τις εξής: ΠΕΤΡΑ, 
ΨΑΛΙ∆Ι, ΧΑΡΤΙ, ΤΕΛΟΣ. (∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιµών.)  Μονάδες 2  
2. συγκρίνει τις επιλογές των παικτών και διαπιστώνει το νικητή του γύρου ή την ισοπαλία. 
Μονάδες 6 
Β. Τερµατίζει το παιχνίδι όταν ένας τουλάχιστον από τους δύο παίκτες επιλέξει ΤΕΛΟΣ. Μ6  
Γ. Εµφανίζει το όνοµα του νικητή ή, αν δεν υπάρχει νικητής, το µήνυµα «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
ΕΛΗΞΕ ΙΣΟΠΑΛΟ».  Μονάδες 6  
 
ΘΕΜΑ 8ο  
Ένας καταναλωτής διαθέτει 150 € για αγορά ρυζιού, προκειµένου να το δωρίσει σε ένα 
φιλανθρωπικό ίδρυµα. Σε ένα πολυκατάστηµα διατίθενται πακέτα ρυζιού σε τέσσερις 
διαφορετικές συσκευασίες από διαφορετικές εταιρείες.  
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:  
α. ∆ιαβάζει το όνοµα της εταιρείας, την αξία και την ποσότητα σε γραµµάρια για κάθε µία από 
τις τέσσερις συσκευασίες ρυζιο    Μονάδες 4 
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β. Υπολογίζει και εµφανίζει το όνοµα της εταιρείας που προσφέρει το ρύζι στην πλέον 
συµφέρουσα για τον καταναλωτή συσκευασία (να θεωρήσετε ότι υπάρχει µόνο µία τέτοια 
εταιρεία).    Μονάδες 10  
γ. Υπολογίζει και εµφανίζει τον αριθµό των πακέτων που µπορεί να αγοράσει από την πλέον 
συµφέρουσα για τον καταναλωτή συσκευασία (σύµφωνα µε το ερώτηµα β).Μονά 6  
 
ΘΕΜΑ 9ο  
Μία εταιρεία αποφάσισε να δώσει βοηθητικό επίδοµα στους υπαλλήλους της για τον µήνα 
Ιούλιο. Το επίδοµα διαφοροποιείται, ανάλογα µε το φύλο του/της υπαλλήλου και τον αριθµό 
των παιδιών του/της, µε βάση τους παρακάτω πίνακες: 

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 
ΣΕ € 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 
ΣΕ € 

1 20 1 30 

2 50 2 80 

>=3 120 >=3 160 

Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος  
α. διαβάζει το φύλο («Α» ή «Γ») το οποίο ελέγχεται ως προς την ορθότητα της εισαγωγής του. 
Επίσης διαβάζει τον µισθό και τον αριθµό των παιδιών του υπαλλήλου.  Μονάδες 3  
β. υπολογίζει και εµφανίζει το επίδοµα και το συνολικό ποσό που θα εισπράξει ο υπάλληλος 
τον µήνα Ιούλιο.Μ 7  
γ. δέχεται απάντηση «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» για τη συνέχεια ή τον τερµατισµό της επανάληψης µετά 
την εµφάνιση σχετικού µηνύµατος.  Μονάδες 4  
δ. υπολογίζει και εµφανίζει το συνολικό ποσό επιδόµατος που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία 
στους υπαλλήλους της.   Μονάδες 6  
 
ΘΕΜΑ 10ο 
Σε ένα πολυκατάστηµα αποφασίστηκε να γίνεται κλιµακωτή έκπτωση στους πελάτες ανάλογα 
µε το ποσό των αγορών τους, µε βάση τον παρακάτω πίνακα: 

Ποσό αγορών Έκπτωση 
έως και 300 € 2% 

πάνω από 300 έως και 400 € 5% 
πάνω από 400 € 7% 

Να γραφεί αλγόριθµος που: 
α. για κάθε πελάτη, 
    1. να διαβάζει το όνοµά του και το ποσό των αγορών του.         Μονάδες 2 
    2. να υπολογίζει την έκπτωση που δικαιούται.         Μονάδες 7 
    3. να εµφανίζει το όνοµά του και το ποσό που θα πληρώσει µετά την έκπτωση.             
Μονάδες 3 
β. να επαναλαµβάνει τη διαδικασία µέχρι να δοθεί ως όνοµα πελάτη η λέξη “ΤΕΛΟΣ”.         
Μονάδες 4 
γ. να εµφανίζει µετά το τέλος της διαδικασίας τη συνολική έκπτωση που έγινε για όλους τους 
πελάτες.         Μονάδες 4 
 
ΘΕΜΑ 11ο 
Σε ΚΤΕΟ της χώρας το 2010 προσέρχονται οχήµατα για έλεγχο. Τα οχήµατα είναι τριών 
κατηγοριών ΦΟΡΤΗΓΟ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ, ∆ΙΚΥΚΛΟ και πληρώνουν 60€, 40€ και 20€ αντίστοιχα. 
Ένα όχηµα χαρακτηρίζεται ως προς την προσέλευσή του “ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ” ή 
“ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ”. Τα οχήµατα που προσέρχονται εκπρόθεσµα επιβαρύνονται µε πρόστιµο 
15,80€.  
Να αναπτύξετε πρόγραµµα σε “ΓΛΩΣΣΑ” το οποίο:  
Γ1. Περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων µεταβλητών. Μονάδες 2  
Γ2. Για κάθε όχηµα το οποίο προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για έλεγχο  
α. διαβάζει την κατηγορία του, το έτος της πρώτης κυκλοφορίας και τον τύπο προσέλευσης 
χωρίς κανένα έλεγχο εγκυρότητας. (µονάδες 2)  
β. υπολογίζει και εµφανίζει, µε βάση την κατηγορία του και την εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη 
προσέλευσή του, το ποσό πληρωµής. (µονάδες 4)  
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Η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων τερµατίζει όταν δοθεί η τιµή “Τ” σαν κατηγορία οχήµατος. 
Μονάδες 6  
Γ3. Εµφανίζει το πλήθος των φορτηγών που προσήλθαν στο ΚΤΕΟ. Μονάδες 3  
Γ4. Εµφανίζει την κατηγορία του παλαιότερου οχήµατος. Μονάδες 5  
Γ5. Εµφανίζει το συνολικό ποσό προστίµου. Μονάδες 4  
 
Θέµα 12ο  
Ένα πρατήριο υγρών καυσίµων διαθέτει έναν τύπο καυσίµου που αποθηκεύεται σε δεξαµενή 
χωρητικότητας 10.000 λίτρων. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: 
Γ.1. να διαβάζει την ποσότητα (σε λίτρα) του καυσίµου που υπάρχει αρχικά στη δεξαµενή 
µέχρι να δοθεί έγκυρη τιµή.     Μονάδες 2 
Για κάθε όχηµα που προσέρχεται στο πρατήριο: 
Γ.2. να διαβάζει τον τύπο του οχήµατος ("Β" για βυτιοφόρο όχηµα που προµηθεύει το 
πρατήριο µε καύσιµο και “E” για επιβατηγό όχηµα που προµηθεύεται καύσιµο από το 
πρατήριο).    Μονάδες 2 
Γ.3. Αν το όχηµα είναι βυτιοφόρο τότε να γεµίζει τη δεξαµενή µέχρι την πλήρωσή της. 
(µονάδες 3)  
Αν το όχηµα είναι επιβατηγό τότε να διαβάζει την ποσότητα καυσίµου την οποία θέλει να 
προµηθευτεί (µονάδες 2) και, αν υπάρχει επάρκεια καυσίµου στη δεξαµενή, τότε το επιβατηγό 
όχηµα να εφοδιάζεται µε τη ζητούµενη ποσότητα καυσίµου, διαφορετικά το όχηµα να µην 
εξυπηρετείται (µονάδες 3).   Μονάδες 8 
Γ.4. Η επαναληπτική διαδικασία να τερµατίζεται, όταν αδειάσει η δεξαµενή του πρατηρίου ή 
όταν δεν εξυπηρετηθούν τρία διαδοχικά επιβατηγά οχήµατα.  Μονάδες 4 
Γ.5. Στο τέλος ο αλγόριθµος να εµφανίζει: 
α. τη µέση ποσότητα καυσίµου ανά επιβατηγό όχηµα που εξυπηρετήθηκε 
β. τη συνολική ποσότητα καυσίµου µε την οποία τα βυτιοφόρα ανεφοδίασαν τη δεξαµενή. 
 Μονάδες 4 
Σηµειώσεις: 
• ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τον τύπο του οχήµατος. 
• Θεωρήστε ότι στο πρατήριο προσέρχεται ένα τουλάχιστον επιβατηγό όχηµα για το οποίο η 
ποσότητα καυσίµου στη δεξαµενή επαρκεί. 
 


