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ΘΕΜΑ 10 
 A1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην γξάκκα θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο θαη δίπια ηε ιέμε Σωζηό, αλ είλαη ζσζηή ή ηε ιέμε Λάθος, αλ είλαη 

ιαλζαζκέλε. 

α.  Ο έιεγρνο ηεο νξζόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί κέξνο ηεο θαηαλόεζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

β. Ο έιεγρνο ηεο νξζήο θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ ελόο πξνβιήκαηνο ζηνλ 

ππνινγηζηή, απνηειεί κέξνο ηνπ θαζνξηζκνύ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

γ. Ο δηεξκελεπηήο (interpreter) κεηαηξέπεη ην εθηειέζηκν πξόγξακκα 

(executable) ζε πξόγξακκα αληηθείκελν (object).  

δ.  Η δνκή επαλάιεςεο while … do εθηειείηαη από θακία θνξά κέρξη άγλσζην 

αξηζκό επαλαιήςεσλ. 

ε. Σα δηάγξακκα HIPO πινπνηνύλ ηε ηερληθή ηνπ ηκεκαηηθνύ θαη ηνπ 

ηεξαξρηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. 

Μονάδες 5 

 

A2.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1,2,3,4,5 από ηε Σηήλη Α θαη δίπια ην 

γξάκκα α,β,γ,δ,ε,ζη ηεο Σηήλης Β πνπ δίλεη ηε ζσζηή αληηζηνηρία. 

 

Σηήλη Α  Σηήλη Β  

1. Δληνιή for α. Integer 

2. case of  β. Λνγηθή έθθξαζε  

3. Σύπνο 

κεηαβιεηήο  
γ. Δληνιή πνιιαπιήο επηινγήο  

4. done:=true; δ. Γλσζηόο αξηζκόο επαλαιήςεσλ  

5. var ε. Σκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ  

 

Μονάδες 5 

A3. Πόηε εμππεξεηεί ε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή; 

Μονάδες 5 

A4. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 20 

Β1. Να εμεγήζεηε πσο ιεηηνπξγνύλ νη δηαδηθαζίεο read(parameter,parameter,…) 

θαη readln(parameter,parameter,…). Πνηεο νη νκνηόηεηεο θαη πνηεο νη δηαθνξέο 

κεηαμύ ηνπο; 

Μονάδες 5 

Β2. Αλ α = 5, β = 7 θαη γ = 10, λα ραξαθηεξίζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο κία από ηηο ιέμεηο ΑΛΗΘΗ ή ΦΔΤ∆Η. 

Πρόηαζη Α. (ότι (α + 7 >= β)) ή β + 3 = γ 

Πρόηαζη Β. α + 4 * β > 20 και 2 * α = γ 

 

Μονάδες 5 

Β3. Να ππνινγηζηνύλ νη αθόινπζεο αξηζκεηηθέο πξάμεηο:  

γηα Α= 9 θαη Β= 3, Γ= 2. 

α. Α * (Β DIV Α) + (A MOD B)/ B*(A DIV B) + (A MOD B)  

 β. (2*Α div Β = 10) + ((5*Α + 2*Γ) mod Β ) 

Μονάδες 5 

Β4. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ ζε ςεπδoθώδηθα ζηνλ νπνίν έρνπλ 

αξηζκεζεί νη γξακκέο θαη δεηείηαη ε δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε (δηάγξακκα 

ξνήο). 

 

1. Υ          6 

2. Δπαλάιαβε 

3. Αλ x div 3 = 2 ηόηε 

4. x         x*3 

5. Δκθάληζε x 

6. Αιιηώο  

7. X          x div 3 

8. Σέινο 

9. Μέρξη x <=1 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 30
  

Γ1. Να δεκηνπξγήζεηε  ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηηκώλ ηνπ αθόινπζνπ ηκήκαηνο 

πξνγξάκκαηνο αλ σο είζνδνο νξηζηεί ην 2 θαη ην 0 αληίζηνηρα.  

Read (a, b); 

While (a =2) do 
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    Begin 

    b:= a+b; 

    If (a>b) then 

          b := b+1 

    Else  

          a := a+1 

    End. 

          Write (a,b); 

Μονάδες 15 

Γ2. Να δεκηνπξγεζεί ην δηάγξακκα ξνήο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξνεγνύκελν ηκήκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  Pascal. 

Μονάδες 10                                                                                               

              ΘΕΜΑ 40
 

Μία αεξνπνξηθή εηαηξεία ελδπκάησλ δηαζέηεη ηα εηζηηήξηα κε ηνλ εμήο ηηκνινγηαθό ηξόπν: 

 Ο πειάηεο  πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη  αγνξά ηνπ εηζηηεξίνπ από ην δηαδίθηπν ζα έρεη επηπιένλ έθπησζε 

20% επί ηεο αξρηθήο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ. 

Δπίζεο αλ ν πειάηεο ζα πξνβεί ζηελ αγνξά δύν εηζηηεξίσλ ην κήλα ηόηε ζα πιεξώλεη ην δεύηεξν 

εηζηηήξην ζηε κηζή ηηκή. 

Να γξαθεί αιγόξηζκνο ζε ςεπδνθώδηθα πνπ ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη: 

α. Ση πξέπεη λα πιεξώζεη ν πειάηεο πνπ ζα πξνκεζεπηεί ην εηζηηήξην από θάπνην γξαθείν 

ηεο εηαηξείαο. 

Μονάδες 7.5 

β. Ση πξέπεη λα πιεξώζεη ν πειάηεο πνπ ζα πξνκεζεπηεί ην εηζηηήξην από ην δηαδίθηπν. 

Μονάδες 7.5 

γ. Ση πξέπεη λα πιεξώζεη ν πειάηεο πνπ ζα πξνκεζεπηεί δύν εηζηηήξηα ην κήλα  θαη από ην 

δηαδίθηπν. 

Μονάδες 7.5 

δ. Να αλαπαξαζηαζεί θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ξνήο. 

Μονάδες 7.5 

 Ο αιγόξηζκνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνπο 100 πξώηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο. 

 Δπηκέιεηα πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ: 

Εσαγγελία Μίηζικα – Δθπαηδεπηηθόο πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 

 


