
 

 

 

 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ο 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
25– 04 – 2020  

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και  

      δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ: 

     1) Το στάδιο της ανάλυσης προηγείται του σταδίου της κατανόησης ενός προβλήματος. 

     2) Το αποτέλεσμα μιας πράξης μπορούμε να το εκχωρήσουμε σε μια σταθερά. 

     3) Όλες οι εντολές της δομής ακολουθίας ενός αλγορίθμου  εκτελούνται οπωσδήποτε. 

     4) Στη δομή επανάληψης «ΟΣΟ ……..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ» εκτελούνται όλες οι εντολές που περιέχονται   

         σε αυτήν τουλάχιστον μια φορά.  

     5) Αν η συνθήκη στη δομή επανάληψης Όσο....επανάλαβε είναι αληθής, τότε οι  

         εσωτερικές εντολές θα εκτελεσθούν οπωσδήποτε πάνω από μία φορά.  

Μονάδες 5   

Α2.  1. α) Να αναφέρεται τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση ενός προβλήματος. 
             β) Να αναφέρετε ποιοι είναι οι τρόποι παρουσίασης της ανάλυσης ενός προβλήματος. 

 Μονάδες 4 

        2.  α) Να περιγράψετε τις συναρτήσεις που περιέχονται στην ΓΛΩΣΣΑ.      
 Μονάδες 8 

             β) Αντιστοιχίστε τους τύπους δεδομένων της στήλης Α σε έναν αλγόριθμο με τα  
                  μεγέθη της στήλης Β. (Ένας τύπος δεδομένων μπορεί να αντιστοιχεί σε  περισσότερα      
                  από ένα μεγέθη). 
              

Στήλη Α Στήλη Β 

Τύποι δεδομένων Μεγέθη 

1. Ακέραιος 

2. Πραγματικός 

3. Χαρακτήρας 

4. Λογικός  

 
 

α.  Ονοματεπώνυμο ενός ατόμου 
β.  ΨΕΥΔΗΣ 
γ.  Αριθμός παιδιών μιας οικογένειας 
δ.  ‘’ ΑΛΗΘΗΣ ’’ 
ε.  3,14159 
στ. ‘’ Χ ‘’ 
ζ.  15 
η.  Το αποτέλεσμα της πράξης 8/12 

 Μονάδες 4     
      3. i) Να αναφέρετε τους τελεστές σύγκρισης.                                                     



 

 

Μονάδες 5 
         ii) Η τιμή Χ της βαθμολογίας σε ένα διαγώνισμα μπορεί να πάρει τις τιμές από 0 μέχρι  
             και 100 (το 0 και το 100 είναι επιτρεπτές τιμές). Ποια από τις παρακάτω λογικές  
             εκφράσεις ελέγχει αυτή τη συνθήκη;  
             α) Χ>=0 ή Χ<=100                             β) Χ>0 και Χ<=100       
             γ) όχι (Χ>=100) και Χ>=0                  δ) όχι(Χ<0 ή Χ>100)  

                             Μονάδες 2 
Α3. α) Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα ενός αλγορίθμου, έτσι ώστε να  
            εμφανίζει τον αριθμό 15. 
              Χ  10 
              Α  20 
              Β  7 
              Αν (Α......Χ) ΚΑΙ (Β......Χ) τότε 
                    Γ  (........+.......)/2 
              αλλιώς  
                    Γ  (Χ+Β)/2 
              Τέλος_αν 
              Εμφάνισε Γ 

Μονάδες 4 
       β) Αν Α=10 και Γ=3 τι τιμή πρέπει να πάρει η μεταβλητή Β για να εμφανιστεί η λέξη  

        «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» στον παρακάτω αλγόριθμο; 

             Αν (Α>Β) ΚΑΙ ((Α<Γ) Ή (Γ<=Β)) τότε 
                   Εμφάνισε ‘’ΚΑΛΗΜΕΡΑ’’ 
             Τέλος_αν 

       α. 0               β. 2               γ. 7              δ. 10              ε. τίποτα από τα παραπάνω   
Μονάδες 2 

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα ενός αλγόριθμου: 
                Κ2 
                Β3 
                Όσο (Κ<=4) επανάλαβε 
                        Α2*K 
                        BB+K–1  
                        ΓΒ 
                        Αν Α>Β τότε 
                              ΓΑ 
                        Τέλος_αν 
                         Εμφάνισε Α,Β,Γ,Κ 
                         ΚΚ+2 
                 Τέλος_επανάληψης 
      Να γραφεί πίνακας τιμών για όλες τις μεταβλητές. Ποιες τιμές θα εμφανιστούν στην  
      οθόνη; 

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ Β 



 

 

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα ενός αλγόριθμου: 

        Διάβασε Α 
        Αν Α>20 τότε 
             Αν Α<=30 τότε 
                   Εμφάνισε ‘’Α*Α’’ 
              Τέλος_αν 
        αλλιώς 
              Εμφάνισε Α*Α 
        Τέλος_αν  

   α) Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. 
   β) Τί εμφανίζει ο αλγόριθμος όταν δοθούν τιμές εισόδου Α=10 και όταν Α=30; 

Μονάδες 10 
Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα ενός αλγόριθμου: 

           Α20 
           Όσο Α>0 επανάλαβε 
                   ΒΑ+1 
                   Εμφάνισε Β 
                   Αν Β=11 τότε 
                         Εμφάνισε ‘’ – ‘’  
                   Τέλος_αν 
                    ΑΑ–1  
           Τέλος_επανάληψης 

       α) Τί θα συνέβαινε αν αντί της εντολής ΑΑ–1 βάζαμε ΑΑ+1; 
       β) Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Ένας μαθητής που τελείωσε το γυμνάσιο με άριστα ζήτησε από τους γονείς του να του 
αγοράσουν ένα PlayStation 4 Pro αξίας 400 ευρώ. Οι γονείς του δήλωσαν ότι μπορούν να του 
διαθέσουν σταδιακά το ποσό, δίνοντάς του κάθε εβδομάδα ποσό διπλάσιο από την προηγούμενη, 
αρχίζοντας την πρώτη εβδομάδα με 5 ευρώ. 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που: 

Γ1. Να υπολογίζει και να εμφανίζει μετά από πόσες εβδομάδες θα μπορέσει να αγοράσει την 
κονσόλα. 

Μονάδες 6 
Γ2. Να εμφανίζει το ποσό που του έδωσαν οι γονείς του την τελευταία εβδομάδα πριν την 

αγορά της κονσόλας. 
Μονάδες 7 

Γ3. Να υπολογίζει, να ελέγχει και να εμφανίζει πιθανό περίσσευμα χρημάτων και να εμφανίζει   
κατάλληλο μήνυμα σε κάθε περίπτωση. 

Μονάδες 7 
ΘΕΜΑ Δ 



 

 

Σε ένα πάρκινγκ οι τιμές καθορίζονται ανάλογα με την ώρα που παραμένει εκεί το τροχοφόρο 
όχημα και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (κλιμακωτά): 

 Χρέωση παραμονής στο πάρκινγκ ανά ώρα 

Τύπος οχήματος Μέχρι 5 ώρες Για κάθε επιπλέον ώρα > 5 

Δίκυκλο (Δ) 1 ευρώ 0,3 ευρώ 

Αυτοκίνητο (Α) 3 ευρώ 0,5 ευρώ 

Φορτηγό (Φ) 5 ευρώ 1 ευρώ 

Ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ έχει αποφασίσει ότι για κάθε χρέωση μεγαλύτερη των 10 ευρώ θα 
γίνεται μία έκπτωση ίση με το 30% του υπερβαίνοντος ποσού. 
Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Δ1. Για κάθε όχημα που προσέρχεται στο πάρκινγκ να διαβάζει τον τύπο του οχήματος (Δ ή Α ή 
Φ) καθώς και το χρόνο παραμονής του στο πάρκινγκ. Η διαδικασία θα τερματίζεται μόλις 
διαβαστεί για χρόνος παραμονής μη θετικός αριθμός. 

Μονάδες 4 
Δ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει για καθένα το ποσό της έκπτωσης στην περίπτωση που 

υπάρχει. 
Μονάδες 3 

Δ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό ποσό χρέωσης για κάθε όχημα. 
Μονάδες 3 

Δ4. Να εμφανίζει πόσα αυτοκίνητα παρέμειναν στο πάρκινγκ πάνω από 5 ώρες. 
Μονάδες 3 

Δ5. Να εμφανίζει τις εισπράξεις του πάρκινγκ από όλα τα οχήματα  
Μονάδες 3 

Δ6. Να εμφανίζει τον μέσο χρόνο παραμονής των φορτηγών στο πάρκινγκ. 
 Μονάδες 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ο 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

25– 04 – 2020  
 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και 

δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. 

i. Η εντολή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ__ΟΤΟΥ εκτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία φορά. 

ii. Στην εντολή επανάληψης ΟΣΟ __ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το πλήθος 

των επαναλήψεων. 

iii. Στην εντολή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ__ΟΤΟΥ γνωρίζουμε εκ των προτέρων το πλήθος των 

επαναλήψεων. 

iv. Ένας αλγόριθμος μπορεί να μην έχει έξοδο. 

v. Σε μια λογική έκφραση, οι συγκριτικοί τελεστές έχουν χαμηλότερη ιεραρχία από τους 

λογικούς τελεστές. 

    Μονάδες 10 
 

Α2. Τι θα εμφανίσει η οθόνη μετά το πέρας του, τo παρακάτω τμήμα αλγορίθμου; 

 α ← 0 

 Όσο (α <= 22) επανάλαβε 

  i1 

Όσο i<3 επανάλαβε 

α ← α + i 

Εκτύπωσε α 

ii+1 

Τέλος_επανάληψης 

 α ← α + 8 

Τέλος_επανάληψης 

Εκτύπωσε α 

                                                                                                    Μονάδες 8 

 
 
Α3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου  



 

 

 
Αν x>15 τότε  

Αν x<35 τότε  
Κ1  

Αλλιώς  
Κ2  

Τέλος_αν  
Κ3  

Αλλιώς  
Κ4  
Αν x<5 τότε  

Κ5  
Τέλος_αν  

Τέλος_αν 
Εμφάνισε Κ  

i. Χρησιμοποιώντας μόνο μία εντολή πολλαπλής επιλογής και μόνο απλές συνθήκες, να 

γράψετε στο τετράδιό σας τμήμα αλγορίθμου το οποίο θα παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με 

το παραπάνω. (Μονάδες 10)  

 
ii. Ποιες είναι οι πιθανές τιμές που μπορεί εμφανίσει ο αλγόριθμος.(Μονάδες 4) 

 
Μονάδες 14 

 
Α4. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών :  

           ΕΠΑΝ ← ΑΛΗΘΗΣ  

           Όσο ΕΠΑΝ =  ΑΛΗΘΗΣ επανάλαβε 

            Διάβασε  Α ,  Β 

               Χ ← Β /Α 

             Εμφάνισε Χ 

          Τέλος_επανάληψης 

   α. Να αναφέρετε ονομαστικά ποια κριτήρια αλγορίθμου δεν ικανοποιείται. (Μονάδες 4)  

  β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 4) 

Μονάδες 8 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα προγράμματος έτσι ώστε να υπολογίζει και 

να εμφανίσει τις λύσεις μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης . 

 

ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το συντελεστή Α:' 

ΔΙΑΒΑΣΕ Α 

ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το συντελεστή Β:' 

ΔΙΑΒΑΣΕ Β 

ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το συντελεστή Γ:' 

ΔΙΑΒΑΣΕ Γ 

ΑΝ Α<>0 ΤΟΤΕ 

Δ ←_____(1)________ 

ΑΝ ___(2)_____ ΤΟΤΕ 

ΓΡΑΨΕ 'Η εξίσωση είναι ΑΔΥΝΑΤΗ' 

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ___(3)_____ ΤΟΤΕ 

ΓΡΑΨΕ 'Η εξίσωση έχει ΔΥΟ ΡΙΖΕΣ:' 

Ρ1←_____(4)_______ 

Ρ2←_____(5)_______ 

ΓΡΑΨΕ 'Ρ1 = ', Ρ1 

ΓΡΑΨΕ 'Ρ2 = ', Ρ2 

ΑΛΛΙΩΣ 

ΓΡΑΨΕ 'Η εξίσωση έχει ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΡΙΖΑ:' 

Ρ ←______(6)________ 

ΓΡΑΨΕ 'Ρ = ', Ρ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΑΛΛΙΩΣ 

ΑΝ ____(7)_____ ΤΟΤΕ 

ΓΡΑΨΕ 'Η εξίσωση έχει ΜΙΑ ΡΙΖΑ:' 

Ρ←___(8)___ 

ΓΡΑΨΕ 'Ρ = ', Ρ 

ΑΛΛΙΩΣ 

ΑΝ Β<>0 ΤΟΤΕ 

ΓΡΑΨΕ 'Η εξίσωση είναι ΑΔΥΝΑΤΗ' 

ΑΛΛΙΩΣ 

ΓΡΑΨΕ 'Η εξίσωση είναι ΑΟΡΙΣΤΗ' 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 



 

 

Μονάδες 8 

 

Β2. Να μετατρέψετε το παρακάτω διάγραμμα ροής σε τμήμα προγράμματος. 

 

Μονάδες 12 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1 Να γραφεί  πρόγραμμα  το οποίο θα υπολογίζει και θα εμφανίζει , την σειρά αριθμών 

 1 , -6 , 11 , -16 , 21 , -26 , 31 , -36 , 41 , -46 , 51 , -56  

Μονάδες 10 

Γ2 Να γραφεί  πρόγραμμα  το οποίο θα υπολογίζει και θα εμφανίζει , το γινόμενο των αριθμών 

από το 400 έως το 100 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Δ 

Ο κύριος Κώστας έχει καταθέσει στην τράπεζα 6000 € με ετήσιο επιτόκιο 3,5%. Να γραφεί 

πρόγραμμα oπου: 

Δ1. δέχεται από τον χρήστη τα έτη παραμονής των  χρημάτων στην τράπεζα ,ελέγχοντας ότι έχει 

δοθεί θετικός αριθμός και εμφανίζει τα χρήματα που θα υπάρχουν στο λογαριασμό του μετά το 

πέρας των ετών που έδωσε . 

Μονάδες 8 

Δ2. εμφανίζει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ώστε τα χρήματα να φτάσουν τα 8000 €. 

Μονάδες 8 

Δ3. αν στην αρχή του 4ου  έτους μετά την αρχική κατάθεση καταθέτει άλλα 1500€ , πόσα χρήματα 

θα διαθέτει ο λογαριασμός με την συμπλήρωση 10 ετών, συμπεριλαμβανομένου και των 4ων 

αρχικών;  

Μονάδες 4 

 

 

 

 



 

 

 


