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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

17/07/2021 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιο ςασ δίπλα ςτον 
αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ τθ λζξθ ΩΣΟ, αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι ι τθ λζξθ 
ΛΑΘΟ αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ. 

1) Σα προγράμματα που βαςίηονται ςτον δομθμζνο προγραμματιςμό είναι απλοφςτερα, 
κατανοθτά αλλά πιο δφςκολα ςτθ διόρκωςθ και τθ ςυντιρθςι τουσ. 

2) Θ κατανόθςθ ενόσ προβλιματοσ εξαρτάται από τον χϊρο από τον οποίο προζρχεται. Για 
παράδειγμα, αν είναι πρόβλθμα επιςτθμονικό ι τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

3) το αριςτερό μζλοσ μιασ εντολισ εκχϊρθςθσ τιμισ μποροφμε να ζχουμε περιςςότερεσ από 
μία μεταβλθτζσ.  

4) Θ κακοριςτικότθτα είναι ζνα κριτιριο που πρζπει να πλθροφν οι αλγόρικμοι. 
5) Οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ είναι τεχνθτζσ γλϊςςεσ που αναπτφχκθκαν με ςκοπό τθν 

επικοινωνία ανκρϊπου-μθχανισ. 
6) Σο 1 MOD 2 ιςοφται με 1. 
7) Οι μοναδικοί ςυγκριτικοί τελεςτζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μεταξφ λογικϊν 

δεδομζνων είναι το = και το <>. 
8) τθν αναπαράςταςθ ενόσ αλγορίκμου με ελεφκερο κείμενο μπορεί να παραβιαςκεί το 

κριτιριο τθσ αποτελεςματικότθτασ. 
9) Θ ακολουκία χαρακτιρων 1Α είναι αποδεκτι ωσ όνομα μεταβλθτισ. 
10) Θ ιεραρχικι ςχεδίαςθ χρθςιμοποιεί τθ ςτρατθγικι τθσ ςυνεχοφσ διαίρεςθσ του 

προβλιματοσ ςε υποπροβλιματα.                                             
 (Μονάδες 10) 

Α2. i) Να αναφζρετε ποια ςτάδια περιλαμβάνει θ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ με υπολογιςτι; 
(Μονάδες 6) 

       ii) Σι ονομάηουμε τυπικό και τι ςυντακτικό μιασ γλϊςςασ; 
(Μονάδες 4) 

Α3. Ποιο αλγορικμικό κριτιριο δεν ικανοποιεί το ακόλουκο τμιμα αλγορίκμου και γιατί; 
Θεωρείςτε ότι οι Χ,Ψ είναι ακζραιοι αρικμοί. 

ΔΙΑΒΑΕ Χ,Ψ 
Η←Χ DIV Ψ 
Ω←X MOD Ψ 
ΕΜΦΑΝΙΕ Η,Ω   

                                                                         (Μονάδες 5) 
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Α4. Ζςτω Α, Β, Γ τρεισ μεταβλθτζσ με τιμζσ 2 ,15 ,10 αντίςτοιχα κακϊσ και το παρακάτω τμιμα  
ενόσ αλγορίκμου: 

 
ΑΝ (ςυνκικθ) ΣΟΣΕ 
      Χ ← (Β DIV Γ) +3*Α 
ΑΛΛΙΩ 
      Χ ← (Β ΜOD A) +Γ 
ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 
Να επιλζξετε μία από τισ παρακάτω ςυνκικεσ ϊςτε το Χ να πάρει τιμι ίςθ με 11. 
 
α. (Α<Β) Θ (Α+Γ>Β) 
β. ((Β MOD Γ)>2) ΚΑΙ (Α>Γ- Β) 

γ. (Α>Β Θ (Β<(Γ MOD A)) 
δ. Σίποτα από τα παραπάνω. 

(Μονάδες 5) 
 

Α5. Να αντιςτοιχίςετε ςτο τετράδιό ςασ τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με τα ςωςτά ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ   
       Β.  
 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β 

1) Λογικι ζκφραςθ α. Διάβαςε 

2) Αρικμθτικι ζκφραςθ β. Αλθκισ 

3) Εντολι ειςόδου γ. < 

4) Εντολι εξόδου δ. α*χ + β 

5) Αρικμθτικόσ τελεςτισ ε. κ > λ 

6) υγκριτικόσ τελεςτισ στ. MOD 

7) Λογικόσ τελεςτισ η. ‘ Ψ ’ 

8) Αλφαρικμθτικι τιμι θ. Χ  12 

9) Λογικι τιμι κ. Γράψε 

10) Εντολι εκχϊρθςθσ ι. ΚΑΙ 

 
(Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Να μετατραπεί το ακόλουκο τμιμα προγράμματοσ ςε διάγραμμα ροισ: 

ΑΡΧΘ 

SUM←0 

ΠΛ ←0 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ_ΒΘΜΑ 2 

ΔΙΑΒΑΕ Κ 

SUM ← SUM + Κ 

ΑΝ Κ > 0 ΣΟΣΕ 

       ΠΛ ← ΠΛ +1 

ΓΡΑΨΕ Κ 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 

ΓΡΑΨΕ SUM, ΠΛ 
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ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 (Μονάδες 10) 
Β2. Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου:  
  

Κ  1 
Χ  –1 
i  0 
Όςο  Χ<7  επανάλαβε 

i  i + 1 
Κ  Κ∗Χ 
Εμφάνιςε Κ, Χ 
Αν  i mod 2=0  τότε 
       X  X+1 
Αλλιϊσ 
       X  X+2 
Σζλοσ_Αν 

Σζλοσ_επανάλθψθσ  
  

Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τισ τιμζσ που κα εμφανίςει το τμιμα αλγορίκμου κατά τθν 
εκτζλεςι του με τθ ςειρά που κα εμφανιςτοφν. 

(Μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Κάποια εταιρεία φδρευςθσ ακολουκεί τθν εξισ τιμολογιακι πολιτικι για τθν κατανάλωςθ 
νεροφ ανά μινα. Χρεϊνει πάγιο ποςό 2 Ευρϊ και εφαρμόηει κλιμακωτι χρζωςθ ςφμφωνα με τον 
επόμενο πίνακα: 

Κατανάλωσθ σε κυβικά μζτρα Χρζωσθ ανά κυβικό 

από 0 ζωσ και 5 δωρεάν 

από 5,1 ζωσ και 10 0,5 Ευρϊ 

από 10,1 ζωσ και 20 0,7 Ευρϊ 

από 20,1 και άνω 1,0 Ευρϊ 

 
το ποςό που προκφπτει από τθν αξία του νεροφ και το πάγιο υπολογίηεται ο ΦΠΑ με ςυντελεςτι 
24%. Σο τελικό ποςό προκφπτει από τθν άκροιςθ τθσ αξίασ του νεροφ, του παγίου, του ΦΠΑ και 
του δθμοτικοφ φόρου.  Να ςθμειωκεί ότι ο δθμοτικόσ φόροσ είναι 5 ευρϊ για όςουσ δθμότεσ θ 
αξία του νεροφ δεν ξεπερνάει τα 50 Ευρϊ διαφορετικά είναι 10 Ευρϊ. Να γράψετε πρόγραμμα ςε 
ΓΛΩΑ το οποίο για κάκε ζναν από τουσ 580 δθμότεσ: 

Γ1. Θα διαβάηει τθ μθνιαία κατανάλωςθ του νεροφ ςε κυβικά μζτρα και το όνομα του. 
Να πραγματοποιείται και ο κατάλλθλοσ ζλεγχοσ εγκυρότθτασ για τθν κατανάλωςθ δθλαδι ότι κα 
δοκεί κετικόσ αρικμόσ για τα κυβικά του νεροφ. 

(Μονάδες 4) 

Γ2. Θα υπολογίηει τθν αξία του νεροφ που καταναλϊκθκε ςφμφωνα με τθν παραπάνω 
τιμολογιακι πολιτικι. 

(Μονάδες 6) 

Γ3. Θα υπολογίηει το ποςό που αντιςτοιχεί ςτον ΦΠΑ. 
(Μονάδες 3) 
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Γ4. Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει το όνομα του και το τελικό ποςό πλθρωμισ. 
(Μονάδες 4) 

Γ5. Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει τα ςυνολικά ζςοδα που αναμζνεται να ειςπράξει ο διμοσ 
από όλουσ τουσ δθμότεσ. 

(Μονάδες 3) 
 
ΘΕΜΑ Δ 

ε μια εξεταςτικι δοκιμαςία ενόσ ςχολείου κάκε μακθτισ βακμολογείται με βακμό που 
ανικει ςτο διάςτθμα *1, 20+. Προκειμζνου να ςυλλεχκοφν κάποια ςτατιςτικά ςτοιχεία ανάλογα με 
το φφλο των μακθτϊν, να γράψετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ που κα εκτελεί τισ παρακάτω 
λειτουργίεσ: 

Δ1. Θα διαβάηει τθν βακμολογία και το φφλο για κάκε μακθτι (κα δίνεται το ‘’Α’’ για αγόρι 
και το ‘’Κ’’ για κορίτςι). Θ επαναλθπτικι διαδικαςία κα ολοκλθρϊνεται όταν ειςαχκεί αρνθτικι 
βακμολογία. 

(Μονάδες 3) 

Δ2. Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει τον μζςο όρο βακμολογίασ των μακθτϊν. 
(Μονάδες 4) 

Δ3. Θα υπολογίηει τον μζςο όρο βακμολογίασ των αγοριϊν και τον μζςο όρο των κοριτςιϊν, 
και κα εμφανίηει το μινυμα ‘’ ΚΑΛΤΣΕΡΕ ΕΠΙΔΟΕΙ ΣΑ ΚΟΡΙΣΙΑ’’ ι ‘’ ΚΑΛΤΣΕΡΕ ΕΠΙΔΟΕΙ ΣΑ 
ΑΓΟΡΙΑ’’ ανάλογα με το ποιοσ ζχει τον μεγαλφτερο μζςο όρο βακμολογίασ. 

(Μονάδες 6) 

Δ4. Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει πόςα είναι τα κορίτςια και πόςα τα αγόρια. 
(Μονάδες 3) 

Δ5. Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει τον μεγαλφτερο βακμό που ζγραψαν τα αγόρια. 
(Μονάδες 4) 

Παρατθρισεις: 
1) Δεν χρειάηεται ζλεγχοσ εγκυρότθτασ για τα δεδομζνα ειςόδου. 
2) Τποκζτουμε ότι δεν υπάρχει ιςοβακμία ςτον μζςο όρο των αγοριϊν και των κοριτςιϊν. 
3) Θεωροφμε ότι ο χριςτθσ κα ειςάγει τα ςτοιχεία τουλάχιςτον ενόσ μακθτι. 

 
 

 
 


