
 

 

   
 

 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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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 της εντολής εκχώρησης (<-), μπορεί να υπάρξει μόνο μεταβλητή. 

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

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

χαρακτήρες.  

Μονάδες 5                         
Α2. 

α. Να δώσετε τον ορισμό του αλγορίθμου. 

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

γ. Ποιοι είναι οι τύποι τελεστέων ; 

δ. Να γράψετε τι είναι οι εκφράσεις. 

ε. Τι αναφέρουμε  με τον όρο πληροφορία; 

Μονάδες 5               

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

        (πίνακας τιμών); 

 

 
1. A5 

B21 
A3 
ΓΡΑΨΕ Α, Α ,’Β’ , Β 

 

2. Α’Α’ 

ΒΑ 
Γ’Β’ 
ΓΡΑΨΕ ‘Α’ ,Β , Γ , ’Γ’ 
ΑΓ 
ΓΑ 
ΓΡΑΨΕ Α,Β,Γ 

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 για κάθε μία από τις παρακάτω πράξεις; 

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 

Μονάδες 4                          

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρώτης στήλης καθώς και σε πιο 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 

 
 

 Μονάδες 5                     

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να κάνετε έναν πίνακα τιμών για όλες τις μεταβλητές και για όλα τα βήματα καθενός  
     από τα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμων: 

1)            
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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) 

Μονάδες 10 

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)^2 

Μονάδες 5                      

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Θεωρούμε ότι ο μισθός ενός υπαλλήλου προσαυξάνεται με το 4% του βασικού μισθού για 

κάθε χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει επίδομα 30 ευρώ για κάθε παιδί που έχει.  

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: 

α. Διαβάζει το βασικό μισθό του υπαλλήλου, τα χρόνια υπηρεσίας του(ακέραιος) και τον 

αριθμό των παιδιών του, εμφανίζοντας αντίστοιχα μηνύματα. 

β. Υπολογίζει τον τελικό μισθό και εμφανίζει το λεκτικό  ΄΄ Ο μισθός του υπαλλήλου είναι:΄΄  

ακολουθούμενο από τον τελικό μισθό.   

                                                                                        Μονάδες 15                                                                            

 

Γ2. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει την ακτίνα (R) και το ύψος  (h) ενός κυλίνδρου σε 

μέτρα, υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδόν της βάσης του σε τετραγωνικά μέτρα και τον όγκο του 

σε κυβικά μέτρα. Θεωρείστε ότι 3,14  .  

Δίνεται εμβαδόν βάσης: 2R    και όγκος: 2V R h    όπου h το ύψος του. 

                                                                                                                                   Μονάδες 10 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα χωρίστηκαν σε τρείς κατηγορίες 

ανάλογα με την ηλικία τους: μέχρι 18 χρονών, από 19 μέχρι και 40 χρονών και πάνω από 40 

χρονών. Να γραφεί αλγόριθμος που: 

Δ1. Θα διαβάζει πόσοι από τους φίλαθλους ήταν μέχρι 18 χρονών, πόσοι ήταν από 19 έως και 40 

χρονών, πόσοι ήταν πάνω από 40 χρονών. 

Μονάδες 6 

Δ2. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το σύνολο όλων των φιλάθλων που παρακολούθησαν τον 

αγώνα 

Μονάδες 6 

Δ3. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ποσοστό των ανηλίκων και το ποσοστό των ενηλίκων 

φιλάθλων. 

Μονάδες 7 

Παρατήρηση: Ενήλικας θεωρείται ένα άτομο με ηλικία πάνω από 18 χρονών. 

 

Δ4. Στη συνέχεια να κατασκευάσετε διάγραμμα ροής του παραπάνω αλγορίθμου που θα 

γράψετε.  

Μονάδες 6 

 


