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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΘΕΜΑ Α 
Α.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα την λέξη ΣΩΣΤΟ, 

αν είναι σωστή ή την λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη. 
1. Στην περίπτωση που η συνθήκη ΑΝ Χ MOD 2 <> 0 ΤΟΤΕ λάβει τιμή ψευδής, τότε ο αριθμός Χ είναι 

περιττός αριθμός. 
2. Μία δομή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελεί επαναλήψεις όσο η συνθήκη ελέγχου της δομής είναι 

Αληθής. 
3. Στην επιλογή ΑΝ Χ ΤΟΤΕ, η μεταβλητή Χ είναι λογικού τύπου. 
4. Η εντολή Χ <- 1 / Υ, όπου Χ και Υ αριθμητικές μεταβλητές, ικανοποιεί το κριτήριο της 

καθοριστικότητας. 
5. Ο τελεστής σύγκρισης ισότητα «=» έχει ως αποτέλεσμα μια λογική τιμή. 

Μονάδες 10 
 

Α.2.  
α. Να αναφέρετε τρεις διαφορές των δομών επανάληψης ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. (μονάδες 6) 
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά στη σωστή 

χρήση των εμφωλευμένων βρόχων ΓΙΑ. (μονάδες 9) 
Μονάδες 15 

 
Α.3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

 
Χ <- 20 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  Χ <- Χ - 3 
  ΓΡΑΨΕ Χ 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ <= -20  

 
Να μετατραπεί το παραπάνω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο, με χρήση της επαναληπτικής δομής 
ΓΙΑ .. ΑΠΟ .. ΜΕΧΡΙ .. ΜΕ_ΒΗΜΑ. 

Μονάδες 5 
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Α.4. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε στοιχείο της Στήλης Α (Επαναληπτικές Δομές) ένα στοιχείο της Στήλης Β (Αριθμός 
Επαναλήψεων). Κάποια στοιχεία της Στήλης Β μπορεί να αντιστοιχηθούν σε περισσότερα από ένα στοιχεία 
της Στήλης Α ή να μην αντιστοιχηθούν σε κανένα στοιχείο της Στήλης Α. 
 

Α Β 
Επαναληπτικές Δομές Αριθμός Επαναλήψεων 

1. 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ -2 ΜΕΧΡΙ 8 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3 
  ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

α. 0 

2. 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ -6 ΜΕ_ΒΗΜΑ -3 
  ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

β. 1 

3. 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ -4 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ -5 
  ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

γ. 2 

4. 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ -2 ΜΕ_ΒΗΜΑ 5 
  ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

δ. 3 

5. 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
  ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ε. 4 

 
στ. 6 

ζ. 9 

η. 10 

 Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β.1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

 
ΑΝ Α >= 3 ΤΟΤΕ 
  ΑΝ Β <= 100 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Α' 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Γ > 12 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Α' 
  ΑΛΛΙΩΣ 
    ΓΡΑΨΕ 'Β' 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΑΛΛΙΩΣ 
  ΓΡΑΨΕ 'Β' 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 
α. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. (μονάδες 5) 
β. Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας μόνο μία εντολή σύνθετης επιλογής. 

(μονάδες 5) 
Μονάδες 10 

  
Β.2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος όπου υπάρχουν αριθμημένα κενά. 
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Ι <- (..1..) 
ΑΘΡ <- 0 
ΟΣΟ Ι (..2..) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  ΑΘΡ <- (..3..) + (..4..) 
  Ι <- Ι + (..5..) 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
 
Να γράψετε τους αριθμούς (1), (2), (3), (4) και (5) που αντιστοιχούν στα κενά του τμήματος προγράμματος 
και δίπλα σε κάθε αριθμό αυτό που πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να υπολογίζει το παρακάτω άθροισμα: 

12 + 23 + 34 + 45 + 56 
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Μία εταιρεία διαθέτει στις αποθήκες της απόθεμα 2000 υπολογιστών και πουλά σε τιμές χονδρικής, χρεώνοντας 
κάθε υπολογιστή ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας κλιμακωτά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
1 – 40 750 

41 – 70 680 
71 – 110 620 

Πάνω από 110 570 
 
Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Γ.1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 2 
  

Γ.2. Για κάθε πελάτη της εταιρείας: 
α. Να διαβάζει το όνομά του και τον αριθμό των υπολογιστών που επιθυμεί να αγοράσει. (μονάδες 2) 

  
β. Να ελέγχει αν η εταιρεία διαθέτει επαρκές απόθεμα υπολογιστών προς πώληση στις αποθήκες της. Αν 

το απόθεμα δεν επαρκεί, διατίθεται στον πελάτη το διαθέσιμο απόθεμα. (μονάδες 3) 
  

γ.  Να υπολογίζει και εμφανίζει το κόστος της παραγγελίας μετά το όνομα του πελάτη. (μονάδες 4) 
Μονάδες 9 

 
Γ.3. Να επαναλαμβάνει τη διαδικασία, μέχρι να εισαχθεί ως όνομα πελάτη η λέξη ‘ΤΕΛΟΣ’ ή να όταν εξαντληθεί 

το απόθεμα. 
Μονάδες 5 

  
Γ.4. Στο τέλος, να υπολογίζει και εμφανίζει: 

α. Το σύνολο κερδών της εταιρείας. (μονάδες 2) 
  

β. Το ποσοστό των πελατών που η παραγγελίας τους είναι πάνω από 40 υπολογιστές. (μονάδες 2) 
Μονάδες 4 
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ΘΕΜΑ Δ 
Ένα parking διαθέτει χωρητικότητα 350 αυτοκινήτων. Σε καθημερινή βάση, στο τέλος της ημέρας, καταχωρίζεται 
ο αριθμός των αυτοκινήτων που έχουν εισέλθει και εξέλθει από αυτό. 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Δ.1.  

α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (μονάδες 2) 
β. Να διαβάζει για κάθε ημέρα το συνολικό πλήθος αυτοκινήτων που εισήλθαν, καθώς και το συνολικό 

πλήθος που εξήλθαν από το parking. Οι τιμές που διαβάζονται να ελέγχονται ώστε ο αριθμός των 
αυτοκινήτων  που παραμένουν στο χώρο του parking στο τέλος της ημέρας να είναι από 0 μέχρι και 
350. Σε αντίθετη περίπτωση να θεωρούνται λανθασμένες και να επανεισάγονται. (μονάδες 3) 

γ. Για τον τερματισμό της εισαγωγής δεδομένων το πρόγραμμα εμφανίζει το μήνυμα ‘Θέλετε να εισάγετε 
νέα στοιχεία; ΝΑΙ / ΟΧΙ’. Αν εισαχθεί η τιμή ‘ΟΧΙ’, να τερματίζεται η εισαγωγή δεδομένων. (μονάδες 2) 

Μονάδες 7 
 

Δ.2. Να βρίσκει και να εμφανίζει τον μέγιστο ημερήσιο αριθμό εισερχόμενων αυτοκινήτων. 
Μονάδες 4 

  
Δ.3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση ημερήσια διακίνηση αυτοκινήτων στο parking. Η ημερήσια 

διακίνηση είναι το άθροισμα του πλήθους των εισερχομένων και των εξερχομένων αυτοκινήτων της ημέρας 
στο parking. 

Μονάδες 4 
  

Δ.4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των ημερών που παρέμειναν στο parking τουλάχιστον 100 
αυτοκίνητα, στο τέλος κάθε ημέρας. 

Μονάδες 2 
  

Δ.5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο του πλήθους των αυτοκινήτων που παρέμειναν στο parking, 
στο τέλος κάθε ημέρας, από την έναρξη μέχρι τον τερματισμό εισαγωγής δεδομένων. 

Μονάδες 3 
 
Σημειώσεις 
Να θεωρήσετε ότι : 
α. Αρχικά το parking είναι άδειο. 
β. Υπάρχει καταχώριση στοιχείων για τουλάχιστον μια ημέρα. 

 
email: theofilos.georgiadis@gmail.com 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ 
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