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Θέμα 1ο 

Α1. Ποια είναι τα είδη των τελεστών. 

Α2. Να γράψετε τους τύπους των μεταβλητών και να γράψετε ένα παράδειγμα για 

κάθε τύπο. 

Α3. Να απαντήσετε με  Σωστό Λάθος τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Οι πράξεις µέσα σε παρενθέσεις εκτελούνται κατά προτεραιότητα. 

2. Οι συγκριτικές πράξεις γίνονται µεταξύ τελεστέων ίδιου τύπου. 

3. Μία απλή συνθήκη προκύπτει ως αποτέλεσµα της επίδρασης ενός 

συγκριτικού τελεστή σε δύο εκφράσεις ίδιου τύπου. 

4. Η συνθήκη 8=8 είναι ΑΛΗΘΗΣ. 

5. Η συνθήκη ‘23’>23 είναι λάθος. 

6. Η δομή Αν τερματίζει με την λέξη Τέλος. 

7. Το αποτέλεσμα της πράξης 5+3DIV2 είναι 4. 

8. Το αποτέλεσμα της πράξης ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ(ΑΛΗΘΗΣ) είναι ΨΕΥΔΗΣ. 

9. Ένα κριτήριο του αλγορίθμου είναι η έξοδος. 

10. Ένας αλγόριθμος μπορεί να μην τερματίζει ποτέ. 

 

Θέμα 2ο 

Β1. 

Ένα κατάστηµα ενοικίασης βιντεοκασετών παρέχει στους πελάτες του δυο 

προσφορές:  

1η : Εγγραφή 5€ και ενοικίαση κασέτας 1€.  

2η : Ενοικίαση κασέτας 1,50€ µε έκπτωση 8%.  

Αν κάποιος ενοικιάσει Χ βιντεοκασέτες, να αναπτυχθεί  αλγόριθµος που υπολογίζει 

ποιο πρόγραμμα είναι το καλύτερο αν δώσουμε από το πληκρολόγιο των αριθμό 

των κασετών. 
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Β2. 

Ποιο είναι το αποτέλεσµα (αληθής ή ψευδής των παρακάτω πράξεων) αν οι 

µεταβλητές έχουν τις εξής τιµές: Α = 10, Β=2, Γ=-4, ∆ = 9, Ε = 1  

 

i. (Α>Β) ή (∆=10)  

ii. (∆ >= Β) και (Ε <> Γ)  

iii. όχι (Ε<=Γ) ή (∆<=Γ) 

iv. όχι ((Β<=Γ) και (∆<=Ε) ή όχι (Γ<=Β))  

vi. ((Ε<=Α) και (Ε>=Γ)) και όχι (Γ>=Α)  

vii. όχι ( όχι (Α >= 2) και (Γ <>9) ) 

 

 

Θέμα 3ο 

Το ωράριο ενός εργαζοµένου στο εργοστάσιο ΧΥΖ είναι 35 ώρες την εβδοµάδα ενώ 

το ωροµίσθιο είναι 11.50 €. Ωστόσο κάθε εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να 

δουλέψει υπερωριακά µέχρι 15 ώρες την εβδοµάδα (ο νόµος δεν επιτρέπει 

επιπλέον απασχόληση). Για τις υπερωρίες κάθε εργαζόµενος αµείβεται σύµφωνα µε 

τον παρακάτω πίνακα (η αµοιβή είναι κλιµακωτή):  

 Ώρες υπερωρίας  Ωροµίσθιο  

 1 - 7  15 €  

 8 - 15  18 €  

Να γραφεί αλγόριθµος που θα διαβάζει το όνοµα και τις ώρες εργασίας ενός 

εργαζοµένου και θα εκτυπώνει τις µικτές και τις καθαρές αποδοχές του. 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω ποσά σύµφωνα µε τη νοµοθεσία υπόκεινται σε 

κρατήσεις 12% 

Να γίνει αλγόριθµος ο οποίος να δέχεται έναν τριψήφιο αριθµό και να εµφανίζει το 

άθροισµα των ψηφίων του. 

 

 

 

 

 

 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ                                                              www.e-alfa.gr 
 

Θέμα 4ο 

 

Να γράψετε τον αλγόριθμο του παρακάτω διαγραμματος: 

 

 

 

Θέμα 5ο 

 

Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 
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Θέμα 6ο
 (όχι για το τμήμα ΒΟ4) 

 

Α. Μια εταιρεία καταχωρεί σε πίνακες τα 50 ονόματα των υποκαταστημάτων της, 

καθώς και τις ετήσιες εισπράξεις σε κάθε ένα από αυτά. Να γραφεί αλγόριθμος που 

υπολογίζει και εμφανίζει τις συνολικές εισπράξεις της εταιρείες, τον μέσο όρο των 

εισπράξεων, καθώς και το όνομα του καταστήματος με τις καλύτερες εισπράξεις. 

 

Β. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

  

 

 

Ποιες είναι οι τιμές των μεταβλητών Χ, Α, Β, C, MAX που θα εμφανιστούν κατά την 

εκτέλεση του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου; 
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Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών Ν, Μ και Β, όπως αυτές 

τυπώνονται σε κάθε επανάληψη και την τιμή της μεταβλητής Χ που τυπώνεται μετά 

το τέλος της επανάληψης, κατά την εκτέλεση του παρακάτω αλγόριθμου. 

 


