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Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 

Τάξη Γ’Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών 
Καθηγητής : Σιαφάκας Γιώργος 

Ημερομηνία : 9/10/2016 
Διάρκεια: 3 ώρες 

 
 ΘΕΜΑ Α /40 

(Α1) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη 
λέξη ΣΩΣΤΟ ή Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ ή Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

1. Η λογική έκφραση Χ KAI (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα ψευδής κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ.  

2. Αν μια μεταβλητή έχει την τιμή 47.0 τότε ο τύπος της μεταβλητής είναι ακέραιος. 

3. Στην έκφραση 3+3*2^2 το αποτέλεσμα θα είναι 144 

4. Η λογική έκφραση (Α > Β) Ή ΟΧΙ(Α > Β) είναι πάντα αληθής για οποιεσδήποτε τιμές των αριθμητικών 
μεταβλητών Α και Β.  

5. Στη ΓΛΩΣΣΑ ο χαρακτήρας είναι ένας τύπος δεδομένων.  

6. Σε μια δομή σύνθετης επιλογής, μετά από τις εντολές που βρίσκονται μεταξύ των λέξεων ΤΟΤΕ και 
ΑΛΛΙΩΣ, εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μεταξύ των λέξεων ΑΛΛΙΩΣ και ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. 

7. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σ’ ένα πρόγραμμα αντιστοιχούνται από το μεταγλωττιστή σε 
συγκεκριμένες θέσεις μνήμης του υπολογιστή.  

8. Η πράξη της σύζευξης δύο λογικών εκφράσεων δίνει ως αποτέλεσμα την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, μόνον όταν και οι δύο 
εκφράσεις έχουν την τιμή ΨΕΥΔΗΣ.  

(8  Μονάδες) 
 

 

(Α2) Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις 

1. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των τελεστών και τους τελεστές σε κάθε κατηγορία. 
2. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η δομή ακολουθίας; 

 (3+2=5  Μονάδες) 
 
 

(Α3)Να μετατραπούν οι ακόλουθες μαθηματικές εκφράσεις σε αριθμητικές εκφράσεις της ΓΛΩΣΣΑΣ. 
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(8  Μονάδες) 
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(Α4)Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α (Α1…Α8)με αυτά της στήλης Β (Β1…Β8). Κάθε στοιχείο 
της στήλης Α αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο της στήλης Β. 
 

Στήλη Α Στήλη Β 

Α1. Ψευδής Β1. 7^21+2016^3=75874div352+8^15 

Α2. Τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμου Β2. mod 

Α3. Κριτήριο αλγορίθμου Β3. Έξοδος 

Α4. Λογικός τελεστής Β4. 33658mod574+33*5462 

Α5. Αριθμητικός τελεστής Β5. ΟΧΙ(Αληθής) 

Α6. Εντολή εκχώρησης Β6. Διαγραμματικές τεχνικές 

Α7. Λογική έκφραση Β7. K12>17 

Α8. Αριθμητική έκφραση Β8. ΟΧΙ 

(8  Μονάδες) 
 

(Α5)Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας το τμήμα δήλωσης μεταβλητών του παρακάτω προγράμματος και 
να το συμπληρώσετε με τις μεταβλητές προγράμματος που δεν έχουν δηλωθεί. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α5 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α,Β,Γ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ :  
ΛΟΓΙΚΕΣ:  

ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΒΑΣΕ Α,Β,Γ 
Αν Β>0 ΤΟΤΕ 

Δ1 ΑDIVB 
ΓΡΑΨΕ Δ1 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΑΝ Γ<>0 ΤΟΤΕ 

Δ2Α/Γ 
ΓΡΑΨΕ Δ2 
Δ3Α_Μ(Β/Γ) 
ΓΡΑΨΕ Δ3 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
Λ(Α+Β+Γ)/3 
ΓΡΑΨΕ Λ 
ΜΑ*Β<>Α*Γ 
ΓΡΑΨΕ Μ 
ΜΝΜ’ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ’ 
ΓΡΑΨΕ ΜΝΜ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 (6  Μονάδες) 

 

(Α6) Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Χ=8 και Ψ=4 και η παρακάτω έκφραση: 
(ΟΧΙ (9mod5 = 20-4*2^2)) ΄H (X>Ψ ΚΑΙ ‘X’>’Ψ’) 

Να υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά, ως εξής: 
α. Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές τους. 
β. Να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις.  
γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις με την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι αληθής, ή με την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, αν η 
σύγκριση είναι ψευδής. ( 
δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιμή της έκφρασης. 

(1+1+1+2=5  Μονάδες) 
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 ΘΕΜΑ Β /20 
 

(Β1) Να συμπληρώσετε τις λογικές εκφράσεις στα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου ώστε να εκτελούν τη 

λειτουργία που περιγράφει το κάθε παράδειγμα 
 

1. Θα εμφανίζει το μήνυμα ‘Επιτυχία’ αν και οι τρεις βαθμοί (Β1,Β2,Β3) είναι πάνω από το 60 και ο 
μέσος όρος είναι τουλάχιστον 75  

Διάβασε Β1,Β2,Β3 
ΜΟ(Β1+Β2+Β3) 
Αν _________________________________________________τότε 
Εμφάνισε ‘Επιτυχία’ 
Τέλος_αν 

 
 

2. Θα εμφανίζει το μήνυμα ‘σύστημα θέρμανσης ενεργό’, αν η ένδειξη σε ένα από τα 3 θερμόμετρα 
(Θ1,Θ2,Θ3) είναι κάτω από 17 βαθμούς ή αν η μέση θερμοκρασία είναι μικρότερη των 19. 

Διάβασε Θ1,Θ2,Θ3 
Αν_________________________________________________ τότε 

Εμφάνισε ‘σύστημα θέρμανσης ενεργό’ 
Τέλος_αν 

 

3. Θα εμφανίζει το μήνυμα ‘σημαντική πρόοδος’ αν έχει συνεχή αύξηση βαθμολογίας στα 4 
διαγωνίσματα που συμμετείχε (Β1,Β2,Β3,Β4) 

Διάβασε Β1,Β2,Β3,Β4 
Αν _________________________________________________τότε 

Εμφάνισε ‘σημαντική πρόοδος’  
Τέλος_αν 

Σημείωση: Τα κεφαλαία γράμματα μέσα στις παρενθέσεις είναι τα ονόματα των μεταβλητών που πρέπει να χρησιμοποιήσετε σε κάθε 
περίπτωση. Δε μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον μεταβλητές.  

 (3+3+3=9  Μονάδες) 
 
 

(Β2)Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:  
Διάβασε Χ  
Αν Χ>15 τότε  

Γράψε 1  
αλλιώς_αν Χ>23 τότε  

Γράψε 2  
αλλιώς  

Γράψε 3  
Τέλος_αν  
 

Μια εντολή εξόδου στο παραπάνω τμήμα  δεν πρόκειται να εκτελεστεί, όποια και αν είναι η τιμή του Χ.  
1. Ποια είναι η εντολή αυτή;   
2. Να γράψετε τις εντολές εξόδου που είναι δυνατόν να εκτελεστούν και, δίπλα σε καθεμία από αυτές, το 
διάστημα τιμών του Χ για το οποίο θα εκτελεστεί η εντολή.  

(2+3=5 Μονάδες) 
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(Β3) Να μετατρέψετε το παρακάτω διάγραμμα ροής σε προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ (Θεωρήστε ότι η 

μεταβλητή Β είναι πραγματικού τύπου) 

 
(6 μονάδες) 

 

 ΘΕΜΑ Γ /20 
Η χρήση των κινητών τηλεφώνων, των φορητών υπολογιστών, των tablet υπολογιστών από τους νέους 
αυξάνεται ραγδαία. Ένας από τους στόχους των ερευνητών είναι να διερευνήσουν αν υπάρχουν επιπτώσεις 
στην υγεία των ανθρώπων από την αυξημένη έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Για τον σκοπό αυτό 
γίνονται μετρήσεις του ειδικού ρυθμού απορρόφησης (SAR) της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πάνω στο 
ανθρώπινο σώμα. Ο δείκτης SAR μετράται σε Watt/Kgr και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας έχει 
θεσμοθετήσει ότι τα επιτρεπτά όρια για το κεφάλι και τον κορμό είναι μέχρι και 2 Watt/Kgr, ενώ για τα άκρα 
μέχρι και 4 Watt/Kgr.  
Θέλοντας να προσομοιάσουμε την έρευνα, θεωρούμε ότι σε κάποιον μαθητή έχουν τοποθετηθεί δυο 
μετρητές του δείκτη SAR, ο ένας στο κεφάλι και ο άλλος σε ένα από τα άνω άκρα, οι οποίοι καταγράφουν τις 
τιμές του αντίστοιχου δείκτη SAR κάθε 12 λεπτά. 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 
Γ1. Να διαβάζει το όνομα ενός μαθητή, τις 5 τιμές που αντιστοιχούν στο SAR της κεφαλής για μια ώρα, καθώς 
και τις 5 τιμές που αντιστοιχούν στο SAR του άκρου για μια ώρα. 

(5 μονάδες) 
Γ2. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το μέσο όρο του SAR κεφαλής και το μέσο όρο του SAR άκρων για τον 
συγκεκριμένο μαθητή καθώς και το όνομα του 

(3 μονάδες) 
Γ3. Να εμφανίζει ένα από τα μηνύματα, «Χαμηλός SAR», «Κοντά στα όρια», «Εκτός ορίων», όταν η μέση τιμή 
του SAR της κεφαλής, καθώς και η μέση τιμή του SAR ενός εκ των άκρων του κυμαίνονται στις παρακάτω 
περιοχές: 

Μ.Ο. SAR κεφαλής <=1,8 >1,8 και <=2 >2 
Μ.Ο. SAR άκρου <=3,6 >3,6 και <=4 >4 
Μήνυμα «Χαμηλός SAR» «Κοντά στα όρια» «Εκτός ορίων» 
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Το μήνυμα που θα εμφανίζεται θα πρέπει να είναι ένα μόνο και θα εξάγεται από τον συνδυασμό των τιμών 
των μέσων όρων των δυο SAR, όπου βαρύτητα θα έχει ο μέσος όρος, ο οποίος θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη 
περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, αν ο μέσος όρος SAR του άκρου έχει τιμή 3,8 και της κεφαλής έχει τιμή 1,5 
τότε πρέπει να εμφανίζεται το μήνυμα «Κοντά στα όρια» και κανένα άλλο. 

(12 μονάδες) 
Σημείωση: Το μήνυμα θα εξαρτάται από τον μέσο όρο SAR που βρίσκεται πιο δεξιά στον παραπάνω πίνακα. Αν ο ΜΟ 
SAR κεφαλής είναι 2,1 και ο ΜΟ SAR άκρων 3,9 τότε θα εμφανίζει εκτός ορίων γιατί ο ΜΟ SAR κεφαλής είναι στην πιο 
δεξιά περιοχή τιμών του πίνακα 

 

 

ΘΕΜΑ Δ /20 
 
Μία εταιρεία πληροφορικής προσφέρει υπολογιστές σε τιμές οι οποίες μειώνονται ανάλογα με την ποσότητα 
της παραγγελίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

1-50 580 
51-100 520 

101-200 470 
Πάνω από 200 440 

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο: 

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 
(3 μονάδες ) 

Δ2. Να διαβάζει τον αριθμό υπολογιστών που έχει προς πώληση (απόθεμα), μετά την εμφάνιση κατάλληλου 
μηνύματος 

(2 μονάδες ) 
Δ3. Να διαβάζει την απαιτούμενη ποσότητα υπολογιστών μιας παραγγελίας μετά την εμφάνιση κατάλληλου 
μηνύματος. 

(2 μονάδες ) 
Δ4.Θα ελέγχει την ποσότητα της παραγγελίας και εφόσον το απόθεμα επαρκεί για την κάλυψη της ποσότητας 
να εκτελεί την παραγγελία με την ποσότητα που ζητήθηκε. Αν το απόθεμα δεν επαρκεί, διατίθεται στον 
πελάτη το διαθέσιμο απόθεμα. 

(3 μονάδες ) 
Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει 

Δ5. το κόστος της παραγγελίας (μη κλιμακωτός υπολογισμός) 
(5 μονάδες ) 

Δ6. Το κόστος της παραγγελίας, εάν ο υπολογισμός γινόταν κλιμακωτά με τις τιμές που φαίνονται στον 
πίνακα. 

(5 μονάδες ) 
 

Καλή επιτυχία!!!  


