
 

 

                       

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

07/11/2020 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη 

Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 

1. Η αναπαράσταση των αλγόριθμων μπορεί να γίνει μόνο με χρήση ελεύθερου κειμένου και φυσικής 

γλώσσας. 

2. Τα κυριότερα σύμβολα των διαγραμμάτων ροής είναι η έλλειψη, ο ρόμβος, το ορθογώνιο και το 

πλάγιο παραλληλόγραμμο.  

3. Αριστερά του τελεστή εκχώρησης (<-), μπορεί να υπάρξει μόνο μεταβλητή. 

4. Η λέξη διάβαζε μπορεί να αποτελέσει το όνομα μιας μεταβλητής. 

5. Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει τρεις τύπους δεδομένων: τους ακέραιους, πραγματικούς και χαρακτήρες.  

Μονάδες 10                        

Α2. 

α. Να δώσετε τον ορισμό του αλγόριθμου. 

β. Με ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένας αλγόριθμος (απλή αναφορά);  

γ. Ποιοι είναι οι τύποι τελεστέων ; 

δ. Να γράψετε τι είναι οι εκφράσεις. 

Μονάδες 8                 

Α3. Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη του χρήστη μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών; 

1. A5 

B21 

A3 

ΓΡΑΨΕ Α, Α ,’Β’ , Β 

 

2. Α’Α’ 

ΒΑ 

Γ’Β’ 

ΓΡΑΨΕ ‘Α’ ,Β , Γ , ’Γ’ 

ΑΓ 

ΓΑ 

ΓΡΑΨΕ Α,Γ,Β 

 

3. Α3 MOD 2 

B9 MOD A*2 

ΓΑ*Β 

ΒΑ-Β 

ΓΡΑΨΕ Α,Β,Γ 

Α29 ΜΟD 10 DIV 4 

ΓΡΑΨΕ Α 
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Α4.  Ποιο είναι το αποτέλεσμα από την εκτέλεση των παρακάτω πράξεων; 

1. 13 mod (27 div 4) 

2. (43 mod 2 )^16 

3. ((444 mod 10) mod 10) mod 10 

4. ((444 div 10) div 10) div 10 
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Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρώτης στήλης καθώς και σε ποιο γράμμα από την 

δεύτερη στήλη αντιστοιχεί. 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1) Α_Μ(Χ) α) Υπολογισμός συνημίτονου 

2) ΕΦ(Χ) β)  Υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας 

3) ΣΥΝ(Χ) γ) Απόλυτη τιμή του Χ 

4) Α_Τ(Χ) δ) Ακέραιο μέρος του Χ 

5) Τ_Ρ(Χ) ε) Υπολογισμός εφαπτομένης 
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ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να εξηγήσετε τι κάνει ο παρακάτω αλγόριθμος και τι εμφανίζει στην οθόνη αν ως δεδομένο  εισόδου 

δοθεί ο αριθμός 451. 

Αλγόριθμος Άσκηση  

Διάβασε αρ  

E  αρ div 100  

Y αρ mod 100  

D Y div 10  

M Y mod 10  

SUM Ε + D + M  

Εκτύπωσε  SUM  

Τέλος Άσκηση 
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Β2. Ποιος είναι ο τύπος δεδομένων των παρακάτω μεταβλητών; 

1. X 5  

2. Y"5"  

3. Z  9.154  

4. V   "dasfsdfa44ffff"  

5. Ε  15 div 4  

6. Z  (A+8)/2  

7. H  2.0 

8. F  Αληθής  

9. G "Ψευδής"  

10. Κ A_M(3.44) 
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Β3. Να μετατρέψετέ τις εντολές εκχώρησης σε μαθηματικές (αλγεβρικές) παραστάσεις . 

1. Υ  1 / (5 – z) * 7  

2. Υ (x-3)/x-Τ_Ρ(Χ) 

3. Υ 1-2/3+4-(Χ-5)/4-2 

4. Υ ΗΜ(Χ-3)/Α_Τ(Χ^4-3*Χ^3+5) 

5. ΥΧ^2^4-Χ^4^4^6 
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ΘΕΜΑ Γ  

Μια εταιρία αποφάσισε να πραγματοποιήσει αύξηση 22% στους μισθούς των υπαλλήλων της . Να 

δημιουργήσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο : 

Γ1. Θα δέχεται τον μισθό ενός υπαλλήλου.                                                                           

Μονάδες 5 

Γ2. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ποσό της αύξησης που θα λάβει ο υπάλληλος.                                                                   

Μονάδες 10 

Γ3. Θα εμφανίζει το νέο μισθό του υπαλλήλου                                                    

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν 4ψήφιο αριθμό και εμφανίζει τον αριθμό αυτό με 

αντεστραμμένα  τα ψηφία  (πχ δέχεται το 1234 και θα εμφανίζει έναν αριθμό τον 4321). 

 Μονάδες 8 

Δ2. Ο Κώστας και ο Παναγιώτης δούλεψαν  και πήραν και οι δύο μαζί κάποια χρήματα. Να γραφεί 

πρόγραμμα το οποίο: 

α. Να διαβάζει το συνολικό ποσό των χρημάτων που πήραν και οι δυο μαζί                                            

Μονάδες 2 

β. Να διαβάζει πόσες ημέρες εργάστηκε ο πρώτος φίλος και πόσες ο δεύτερος. 

Μονάδες 3 

γ. Να υπολογίζει και εμφανίζει πόσα χρήματα θα πάρει ο καθένας ξεχωριστά 

Μονάδες 7 

(Πχ μπορεί να πήραν 1000 ευρώ ο Κώστας να δούλεψε 10 μέρες και ο Παναγιώτης 23 άρα ο Κώστας θα 

πάρει 1000*10/33 και ο Παναγιώτης 1000*23/33) 

 

Παρατήρηση: Το Δ1 και το  Δ2 είναι ξεχωριστά προγράμματα 

 

 

 

 


