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Θέμα Α 

Α1. Απαντήστε με ένα Σ ή Λ στις επόμενες ερωτήσεις αν θεωρείται ότι είναι σωστή ή 
λανθασμένη η κάθε πρόταση. 

1. Ένας τύπος δεδομένων είναι ο δεκαδικός 
2. Ένας αλγόριθμος πρέπει να έχει εντολή εξόδου αλλά όχι απαραίτητα εντολή εισόδου. 
3. Ένα λάθος που μπορεί να συναντήσουμε σε έναν αλγόριθμο είναι το πρόβλημα της 

καθοριστικότητας. 
4. Η Visual Basic μπορούμε να πούμε ότι είναι η εξέλιξη της απλής Basic. 
5. Η εισαγωγή 500 αριθμών υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε την δομή επανάληψης. 

  Μονάδες 10 
 
Α2. Να αιτιολογήσετε για ποιο λόγο η παρακάτω πρόταση είναι λάθος: 
 "...μια επανάληψη μπορεί να διαρκεί για πάντα..." μονάδες 2 
 
Α3. Να γράψετε σε λογικές συνθήκες τις προτάσεις: 
 α) ένας βαθμός είναι διψήφιος άρτιος 
 β) ένα όνομα δεν ξεκινάει από γράμμα ‘Δ’. 
 γ) ένας αριθμός είναι ακέραιος και το τελευταίο του ψηφίο είναι άρτιος 
  μονάδες 6 
 
Α4. Να γράψετε τα στοιχεία που προσδιορίζουν μια γλώσσα.  μονάδες 4 
 
Α5. Δίνεται ο αλγόριθμος που να διαβάζει 50 αριθμούς και να εμφανίζει το άθροισμα των 
διφήφιων αριθμών. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε ο αλγόριθμος να είναι σωστός. 
  
 Σ0 
 Α__(1)__ 
 ΟΣΟ Α<=50 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
  ΑΝ Χ >= __(2)__ΚΑΙ Χ <__(3)__ΤΟΤΕ 
   ΣΣ+__(4)__ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΑΑ+__(5)__ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΓΡΑΨΕ Σ 
  Μονάδες 5 
 
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΑΞΗ: Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΓΟ1 – ΓΟ4) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/10/2018 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ 

 
 
 
Α6. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής του ακόλουθου αλγορίθμου: 
 
 Διαβασε χ 
 Α0 
 ΟΣΟ Α<=15ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  ΑΝ χ>10 ΤΟΤΕ 
   ΑΑ+5 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ χ<=10 ΤΟΤΕ 
   ΑΑ+6 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ χ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΓΡΑΨΕ χ     Μονάδες 10 
 
Α7. Να γράψετε την σύνταξη της σύνθετης δομής επιλογής                       Μονάδες 3 
 
 

Θέμα Β 

Β1. Να σχεδιάσετε τον πίνακα τιμών και τις τιμές που θα εμφανιστούν στην οθόνη μετά την 
εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθμου: 
 
Αλγόριθμος ΠίνακαςΤιμών2 
x <- 13 
y <- 21 
Όσο x < 27 επανάλαβε 
  y <- y + 2*x - 24 
  z <- y div x 
  Αν z mod 2 = 0 τότε 
    x <- x + 2 
  αλλιώς 
    y <- y + 3 
  Τέλος_αν 
  Εμφάνισε x, y 
  x <- x + 3 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε x, y 
Τέλος ΠίνακαςΤιμών2 

 Μονάδες 10 

 

Β2. Να γράψετε τμήμα προγράμματος που θα διαβάζει 100 θετικούς αριθμούς και να 
εμφανίζει α)το μικρότερο αριθμό που έχει άρτιο το ψηφίο που εκφράζει τις δεδάδες του και 
β) το μέσο όρο των άρτιων διψήφιων  
 
    Μονάδες 10 
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Θέμα Γ 

Στο πλαίσιο προγράµµατος προληπτικής ιατρικής για την αντιµετώπιση του νεανικού διαβήτη 
έγιναν αιµατολογικές εξετάσεις στους 90 µαθητές (αγόρια και κορίτσια) ενός Γυµνασίου.  
Για κάθε παιδί καταχωρίστηκαν τα ακόλουθα στοιχεία :  
1. ονοµατεπώνυµο µαθητή  
2. κωδικός φύλου ("Α" για τα αγόρια και "Κ" για τα κορίτσια)  
3. περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα.  
Οι φυσιολογικές τιµές σακχάρου στο αίµα κυµαίνονται από 70 έως 110 mg/dl 
(συµπεριλαµβανοµένων και των ακραίων τιµών).  
Nα αναπτύξετε αλγόριθµο που  
α) θα διαβάζει τα παραπάνω στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, φύλο, περιεκτικότητα σακχάρου στο 
αίµα) και θα ελέγχει την αξιόπιστη καταχώρισή τους (δηλαδή το φύλο να είναι µόνο "Α" ή "Κ" 
και η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα να είναι θετικός αριθµός),                         Μονάδες 5  
β) θα εµφανίζει για κάθε παιδί του οποίου η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα είναι εκτός 
των φυσιολογικών τιµών, το ονοµατεπώνυµο, το φύλο και την περιεκτικότητα του σακχάρου,   
                                                                                                                                       Μονάδες 5  
γ) θα εµφανίζει το συνολικό αριθµό των αγοριών των οποίων η περιεκτικότητα σακχάρου στο 
αίµα δεν είναι φυσιολογική και                                                                                    Μονάδες 5  
δ) θα εµφανίζει το συνολικό αριθµό των κοριτσιών των οποίων η περιεκτικότητα σακχάρου 
στο αίµα δεν είναι φυσιολογική.                                                                                   Μονάδες 5 
 

Θέμα Δ 

Δ1. Ένα φέρι-μποτ της γραμμής Κεφαλλονιά - Λευκάδα έχει χωρητικότητα 100 θέσεων. Ένα 
αυτοκίνητο καλύπτει 1 θέση και κόστος εισιτηρίου 50 ευρώ, ένα φορτηγό 3 θέσεις και 
εισιτήριο 100 ευρώ  και οι μηχανές καλύπτουν 1 θέση με εισιτήριο 15 ευρώ. Να γράψετε 
πρόγραμμα το οποίο να δέχεται τον τύπο τροχοφόρου προς επιβίβαση και να επιτρέπει την 
είσοδό του στο φέρι αρκεί η συνολική χωρητικότητα να μην ξεπερνά το 100. Επίσης να 
υπολογίζει και να εμφανίζει τα έσοδα της εταιρείας καθώς και το πλήθος των τροχοφόρων 
που ανέβηκαν στο πλοίο. 
Το φέρι δεν θα αναχωρεί για τον προορισμό του αν δεν γεμίσει πλήρως (και τις 100 θέσεις 
του). Να γίνεται έλεγχος ορθότητας εισόδου. 
 
Δ2. Για κάθε µαθητή δίνονται τα στοιχεία: ονοµατεπώνυµο, προφορικός και γραπτός βαθµός 
ενός µαθήµατος. 
Να γραφεί αλγόριθµος, ο οποίος εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 
α. ∆ιαβάζει τα στοιχεία 150 µαθητών  
β. Ελέγχει αν ο προφορικός και ο γραπτός βαθµός είναι από 0 µέχρι και 20. 
γ. Υπολογίζει τον τελικό βαθµό του µαθήµατος, ο οποίος είναι το άθροισµα του 30% του 
προφορικού βαθµού και του 70% του γραπτού βαθµού. Επίσης, τυπώνει το 
ονοµατεπώνυµο του µαθητή και τον τελικό βαθµό του µαθήµατος. 
δ. Υπολογίζει και τυπώνει το ποσοστό των µαθητών που έχουν τελικό βαθµό µεγαλύτερο του 
18. 
 
 
Σημειώστε χρόνο και απορίες 
Μάθηση και βελτίωση επιδιώκουμε και όχι εξέταση 


