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ΘΔΜΑ 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. Οη εληνιέο ζε γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ απνηεινύληαη από κία αθνινπζία 0 

θαη 1 ζηαζεξνύ ή κεηαβιεηνύ πιήζνπο.   

β. Σν απνηέιεζκα ηεο παξαθάησ έθθξαζεο 12 mod 3 δίλεη απνηέιεζκα 0.                                                                                                                                                 

γ. Οη πξαγκαηηθέο παξάκεηξνη (actual) αληηθαζηζηνύλ ηηο ηππηθέο παξακέηξνπο 

θαηά ηελ θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

δ. Οη βαζηθέο αιγνξηζκηθέο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Γνκεκέλνο 

Πξνγξακκαηηζκόο είλαη ε δνκή ηεο αθνινπζίαο, ηεο επηινγήο θαη ηεο 

επαλάιεςεο. 

ε. Σν απνηέιεζκα ηεο αξηζκεηηθήο έθθξαζεο  

                       y*(x DIV y) + (x MOD y) γηα x=1 θαη =1 είλαη 1.  

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. ύλζεηνη ηύπνη ρσξίο 

δόκεζε 
α. Υ 

2. ύλζεηνη ηύπνη κε 

δόκεζε 
β. Απιή 

3. Μεηαβιεηή γ. Δγγξαθή 

4. Γνκή επηινγήο 
δ. Δπαλάιαβε…….Μέρξηο 

όηνπ 

5. Γνκή επαλάιεςεο ε. Πίλαθεο 

Μονάδες 5 

 

A3. Να δώζεηε ηε κνξθή ηεο εληνιήο επαλάιεςεο for θαη λα εμεγήζεηε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. 

Μονάδες 5 

A4. Πνηεο είλαη νη δνκέο δεδνκέλσλ; Πώο δηαθξίλνληαη νη ζηαηηθέο από ηηο 

δπλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ; 

Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ 20 

Β1. Πνηεο είλαη νη θνηλέο ηδηόηεηεο ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ηύπσλ; Πώο 

νλνκάδνληαη γεληθά νη ηύπνη κε απηέο ηηο ηδηόηεηεο; 
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Μονάδες 5 

Β2. Αλ x = 4, y = 2 θαη z =6, λα ραξαθηεξίζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο παξαθάησ 

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

Πρόηαζη Α. (ότι (x + 7 >= β)) ή y + 4 = z 

Πρόηαζη Β. x mod 4 = 0 και 2 * x = z 

Μονάδες 5 

Β3. Να ππνινγηζηνύλ νη αθόινπζεο αξηζκεηηθέο πξάμεηο:  

γηα Α= 2 θαη Β= 8, Γ= 10. 

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 

ΘΔΜΑ 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) H (b=2) do 

    Begin 

    b:= a+b; 

    If (a>b) then 

          b := b+1 

    Else  

          a := (a+2) *6 mod 2 
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    End. 

          Write (a,b); 

Μονάδες 15 

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

ηνπ πξνγξάκκαηνο  Pascal. 

Μονάδες 10                                                                                               

 ΘΔΜΑ 40
 

Έλα βηβιηνπσιείν  πξνκεζεύεηαη ραξηηθή ύιε κε ηνλ εμήο ηηκνινγηαθό ηξόπν: 

 ηελ πεξίπησζε πνπ πιεξώζεη κεηξεηά ηόηε ζα έρεη έθπησζε 15% επί ηνπ θόζηνπο ηεο 

παξαγγειίαο. 

Δλώ αλ πιεξώζεη κε δόζεηο ην θόζηνο ζα ππνινγίδεηαη από ην θόζηνο ηεο παξαγγειίαο 

(αγνξά ραξηηθήο ύιεο)  θαη ην θόζηνο ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζην βηβιηνπσιείν. 

Δπηπιένλ αλ ην θόζηνο ηεο παξαγγειίαο μεπεξλά ηα 500€ ηόηε ζα ππάξρεη επηπιένλ έθπησζε 

5% ζην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο παξαγγειίαο.  

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

α. Ση πξέπεη λα πιεξώζεη ην βηβιηνπσιείν ζηελ πεξίπησζε ηεο πιεξσκήο κε 

κεηξεηά. 

Μονάδες 7.5 

β. Ση πξέπεη λα πιεξώζεη ην βηβιηνπσιείν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα πιεξώζεη κε 

δόζεηο. 

Μονάδες 7.5 

γ. Ση πξέπεη λα πιεξώζεη ην βηβιηνπσιείν όηαλ ην θόζηνο ηεο παξαγγειίαο μεπεξλά 

ηα 500€. 

Μονάδες 7.5 

δ. Να αλαπαξαζηαζεί θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ξνήο. 

Μονάδες 7.5 

Ο αιγόξηζκνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα άγλσζην πιήζνο παξαγγειηώλ θαη λα 

ηεξκαηίδεηαη όηαλ δνζεί παξαγγειία ε νπνία δελ ζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα ραξηηθήο 

ύιεο. 

Γιεσκρίνηζη: Η πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζό μεπεξλά ηα 500€ αθνξά θαη 

ηνπο δύν ηξόπνπο πιεξσκήο. 

Δπηκέιεηα πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ: 

Δσαγγελία Μίηζικα – Δθπαηδεπηηθόο πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 


