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ΘΔΜΑ 10 

 

 
 A1. Λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην γξάκκα θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη 

δίπια ηε ιέμε ωζηό, αλ είλαη ζσζηή ή ηε ιέμε Λάθος, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 
 
 

1. Ζ ζπλάξηεζε είλαη ππνπξόγξακκα ην νπνίν δίλεη σο απνηέιεζκα (επηζηξέθεη) 

πεξηζζόηεξεο από κία  ηηκέο. 
2. Όηαλ ιέκε όηη ε ηηκή είλαη αηνκηθή ελλννύκε όηη δελ απνηειείηαη από κέξε ηα νπνία 

κπνξνύλ λα πξνζπειαζηνύλ  αλεμάξηεηα. 
3. ην ινγηθό πξνγξακκαηηζκό, ζην πξόγξακκα πεξηγξάθεηαη ν αιγόξηζκνο επίιπζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε γλώζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξόβιεκα. 
4. εκαζηνινγία είλαη έλα ζύλνιν θαλόλσλ νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

εληνιώλ πνπ γξάθνληαη ζε κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. 

5. ηε δνκή επαλάιεςεο ΔΠΑΝΆΛΑΒΔ ……………..ΜΔΧΡΙ νη εληνιέο (εληόο ηεο 
επαλάιεςεο) εθηεινύληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. 
 

 

Μονάδες 5 

 

A2. Λα αληηζηνηρίζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε έλα ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Β. 

 

Μονάδες 5 

 

A3. Πνηνη είλαη νη απινί ή νη ζηνηρεηώδεηο ηύπνη δεδνκέλσλ; 
Μονάδες 10 

 

 

A4. Λα αλαθέξεηε νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο  κεηαμύ compiler θαη  interpreter.  

 
Μονάδες 5 

                                           

 

1. Γνκή Αθνινπζίαο a) Γήισζε ζηαζεξώλ 

2. Υ:=4<7   b) string 

3. const c) Γνκή πνιιαπιήο επηινγήο 

4. F:=”2.5”  d) Αιγνξηζκηθή δνκή 

5. case e) Ινγηθή κεηαβιεηή 
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ΘΔΜΑ 20 

Β1. 
Αλ  Α = -2, Β = 6 θαη Γ = 1, λα ραξαθηεξίζεηε (αιεζήο ή ςεπδήο ) ηηο αθόινπζεο ινγηθέο 
πξνηάζεηο. 
 
 

Πρόηαζη Α. (ΟΧΙ (Α - Β * 3 > Γ)) ΚΑΙ (Γ MOD (Β - Γ) = 5) 
Πρόηαζη Β.  ( Β = 6) ΚΑΙ (Γ MOD (Β - Α) = 1) 

 

Μονάδες 5 

 

Β2.   
1. Ο x είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ 2 θαη όρη ηνπ 3. 
2. Ο x είλαη ζεηηθόο θαη δηάθνξνο ηνπ 6. 
3. Ο x είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 45 θαη κηθξόηεξνο ηνπ 60. 

4. Ο αθέξαηνο ρ είλαη άξηηνο θαη δηάθνξνο ηνπ 0. 
5. Ο αθέξαηνο ρ απέρεη από ην Ε ηνπιάρηζηνλ 8. 

Μονάδες 5 

 
Β3. Γίλεηαη ην αθόινπζν ηκήκα αιγνξίζκνπ. 

 
1. Γηάβαζε ρ 

2. Δπαλάιαβε 
3.      Aλ Υ mod 2 = 0  

4.          Σόηε ρ:= ρ-3 

5.      Αιιηώο 
6.          ρ:= ρ -2 
7.      Σέινο 
8.  Κέρξη X=1; 

 
 

 

Α. Λα ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια ν πξνεγνύκελνο πίλαθαο εθηειώληαο ηνλ αιγόξηζκν κε 
αξρηθή ηηκή ρ=8. 

 
Μονάδες 10 

 
Β. Λα πξαγκαηνπνηεζεί ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ξνήο ην αιγνξίζκνπ. 

Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ 30
 
 

Γ1. Πνηα είλαη ηα νλόκαηα ηαπηόηεηεο θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ. 

Μονάδες 10 

 

 

 

Αξηζκόο εληνιήο ρ Υ=1 Υmod2=0 

1 8   

………………………. ……………………   
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Γ2. Λα κεηαηξαπεί ην αθόινπζν ηκήκα αιγνξίζκνπ ζηηο άιιεο δύν δνκέο επαλάιεςεο 

(ΔΦΟΟΝ ΘΑΗ ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ). 

 

 := 0 
ΓΗΑ 8 ΦΟΡΔ ΔΠΑΛΑΙΑΒΔ 
  ΑΡΥΖ 
      ΓΗΑΒΑΔ Υ 
       :=  + Υ 
  ΣΔΙΟ 

ΔΚΦΑΛΗΔ Υ 

 

Μονάδες 10 

 

Γ3. Λα παξαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα ημήμαηα δηαγξακκάησλ ξνήο (θαη γηα ηηο ηξεηο 

δνκέο επαλάιεςεο)  
Μονάδες 10 

                                                                                                

        ΘΔΜΑ 40 

 

Γ1. Κηα ηδησηηθή επηρείξεζε ειεθηξηζκνύ ππνινγίδεη ηελ αμία ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ησλ 

θαηαλαισηώλ ηεο ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: 
 

 
 

ηελ θαηαλάισζε ε ρξέσζε πξαγκαηνπνηείηαη θιηκαθσηά. Λα θαηαζθεπαζηεί αιγόξηζκνο ν 
νπνίνο: 
 

1. Λα δηαβάδεη ην όλνκα ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ αληίζηνηρε θαηαλάισζε ζε Kwh 
κέρξη λα δνζεί σο όλνκα ε ιέμε «ηέινο». 

 
Μονάδες 5 

 
2. Λα ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ηελ ρξέσζε γηα θάζε θαηαλαισηή δίπια από ην 

όλνκα ηνπ. 

 
Μονάδες 5 

 



ΠΡΟΣΔΗΛΟΚΔΛΑ ΘΔΚΑΣΑ -  Ακαδημαϊκό Φρονηιζηήριο ΔΠΑΛ – Θάληγγνο 13 Αζήλα 2016 

 

4 ΔΠΗΚΔΙΔΗΑ : ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΚΗΣΗΘΑ- Eva_mitsika@yahoo.gr  

 

3. Λα ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ηελ κεγαιύηεξε ρξέσζε θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ 
θαηαλαισηή πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ. 

 
Μονάδες 5 

 
4. Λα ππνινγηζηεί θαη λα εκθαληζηεί ε ζπλνιηθή είζπξαμε ηεο εηαηξείαο από ηηο 

ζπλνιηθέο ρξεώζεηο όισλ ησλ θαηαλαισηώλ (όισλ ησλ αληίζηνηρσλ θαηαλαιώζεσλ 
πνπ δηαβάζηεθαλ ). 

Μονάδες 5 

Δπηκέιεηα πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ : 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΤΣΙΚΑ  - Δθπαηδεπηηθόο πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 


