
                       

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

20 / 03 / 2021 
 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. Για την εντολή εκχώρησης: 
     α) Να γράψετε τη σύνταξή της. 
     β) Να περιγράψετε τη λειτουργία της. 

Μονάδες 5 
Α2. Να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων: 
       α) Δεδομένο.  
       β) Πληροφορία 
       γ)  Επεξεργασία δεδομένων. 

Μονάδες 6 
Α3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και 
δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 

1. Ένας αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών. 
2. Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθμος είναι αυστηρά καθορισμένες. 
3. Η έννοια του αλγόριθμου συνδέεται αποκλειστικά με την Πληροφορική. 
4. Ο αλγόριθμος τελειώνει μετά από πεπερασμένα βήματα εκτέλεσης εντολών. 
5. Ο πιο δομημένος τρόπος παρουσίασης αλγορίθμων είναι με ελεύθερο κείμενο. 
6. Ένας αλγόριθμος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος. 
7. Για την σύγκριση λογικών δεδομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής  
     μεγαλύτερο (>). 
8. Η λογική έκφραση Χ Ή (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα αληθής για κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ. 

Μονάδες 8 
Α4. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων:  

1. Διάβασε α, β 
       Αν α > β  τότε 
           c  α / (β - 2) 
      Τέλος_αν  
      Εκτύπωσε c 

2. α  1 
Όσο α <> 6 επανάλαβε 
    α  α + 2 
Τέλος_επανάληψης  
Εκτύπωσε α 



 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω τμήματα: 
 
α. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας με Ναι ή Όχι αν τα παραπάνω τμήματα  
ικανοποιούν όλα τα   
     αλγοριθμικά κριτήρια.                                          

Μονάδες 2 
β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.      
          
 

Μονάδες 8 
Α5. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : 

Αλγόριθμος  Παράδειγμα_1 
Διάβασε α 
Αν α < 0  τότε  
 α  α * 5 
Τέλος_αν  
Εκτύπωσε α 
Τέλος Παράδειγμα_1 

Να γράψετε στο τετράδιό σας:  
α. τις σταθερές    β. τις μεταβλητές      γ. τους λογικούς τελεστές 
δ. τους αριθμητικούς τελεστές      ε. τις λογικές εκφράσεις          
στ. τις εντολές εκχώρησης που υπάρχουν στον παραπάνω αλγόριθμο. 

Μονάδες 6 
Α6. Να γραφούν οι κατάλληλες σύνθετες λογικές εκφράσεις που θα περιγράφουν τα 
παρακάτω: 
     α. Χ= 1 ή 2      β. Χ∈[-3, 3]     γ. Χ∈(5, 10]     δ. Χ∈[1, 10] με Χ≠5 

Μονάδες 5 
 



 

 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος: 
 

Αλγόριθμος Αριθμοί 
Α  1 
Β  1 
Ν  0 
Μ  2 
Όσο Β < 6 επανάλαβε 
     Χ  Α + Β 
     Αν Χ MOD 2 = 0 τότε 
           Ν  Ν + 1 
     αλλιώς 
           Μ  Μ + 1 
     Τέλος_αν 
     Α  Β 
     Β  Χ 
     Εμφάνισε Ν, Μ, Β 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε Χ 
Τέλος Αριθμοί 

Μονάδες 12 
 
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 παραπάνω αλγόριθμου 
(πίνακας τιμών) 
 
 
Β2. Να κατασκευάσετε διάγραμμα ροής του παραπάνω αλγορίθμου. 

Μονάδες 8 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Ένας αγρότης παράγει ένα μόνο προϊόν από τα δύο που επιδοτούνται. Να γραφεί 
αλγόριθμος ο οποίος: 
 
Γ1. Διαβάζει το ονοματεπώνυμο του αγρότη, το είδος του προϊόντος που παράγει 
(‘Α’ ή ‘Β’) και την ποσότητα του προϊόντος σε κιλά (θετικός αριθμός). 

Μονάδες 7 
Γ2. Υπολογίζει την επιδότηση που δικαιούται ο αγρότης για το είδος του προϊόντος 
που παράγει.  
Η επιδότηση υπολογίζεται κλιμακωτά ανάλογα με την ποσότητα και το είδος του 
προϊόντος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 



 

 

Ποσότητα προϊόντος  σε 
κιλά 

Επιδότηση ανά κιλό προϊόντος  σε 
ευρώ 

Προϊόν Α Προϊόν Β 

έως και 1000 0,8 0,7 

από 1001 έως και 2500 0,7 0,6 

από 2501 και άνω 0,6 0,5 

Μονάδες 10 
Γ3. Εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του αγρότη, το είδος του προϊόντος που παράγει 
και το ποσό της επιδότησης που δικαιούται. 

Μονάδες 3 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποθέτουμε ότι όλα τα δεδομένα είναι έγκυρα και δεν θα δώσει ο 
χρήστης κάποια λάθος τιμή. 
 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε ΚΤΕΟ της χώρας το 2019 προσέρχονται οχήματα για έλεγχο. Τα οχήματα είναι 
τριών κατηγοριών ΦΟΡΤΗΓΟ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ, ∆ΙΚΥΚΛΟ και πληρώνουν 60€, 40€ και 20€ 
αντίστοιχα. Ένα όχημα χαρακτηρίζεται ως προς την προσέλευσή του 
“ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ” ή “ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ”. Τα οχήματα που προσέρχονται εκπρόθεσμα 
επιβαρύνονται με πρόστιμο 15,80€. 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ” το οποίο:   
 
Δ1. Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. 

Μονάδες 2 
Δ2. Για κάθε όχημα το οποίο προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για έλεγχο   
      α. διαβάζει την κατηγορία του, το έτος της πρώτης κυκλοφορίας και τον τύπο 
προσέλευσης χωρίς   
           κανένα έλεγχο εγκυρότητας. (μονάδες 2) 
      β. υπολογίζει και εμφανίζει, με βάση την κατηγορία του και την εμπρόθεσμη ή 
εκπρόθεσμη    
           προσέλευσή του, το ποσό πληρωμής. (μονάδες 4) 
Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων τερματίζει όταν δοθεί η τιμή “Τ” σαν 
κατηγορία οχήματος.  

 Μονάδες 6 
Δ3. Εμφανίζει το πλήθος των φορτηγών που προσήλθαν στο ΚΤΕΟ. 

Μονάδες 3 



 

 

Δ4. Εμφανίζει την κατηγορία του παλαιότερου οχήματος. 
Μονάδες 5 

Δ5. Εμφανίζει το συνολικό ποσό προστίμου. 
Μονάδες 4 

 


