
 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

                                                              ΗΜ/ΝΙΑ :…………………………. 

 

                       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………. 

Βαθµός : 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
  

 

Α.1 Να µετατρέψετε σε εντολές εκχώρησης τις παρακάτω φράσεις: 

α. Εκχώρησε στο Ι τον µέσο όρο των Α, Β, Γ,∆.                                                     

Αύξησε την τιµή του Μ κατά Χ.                                                                       

γ∆ιπλασίασε την τιµή του Μ.                                                                                  

δ. Μείωσε την τιµή του Χ κατά την τιµή του 3.                                                          

ε. Εκχώρησε στο Α το πηλίκο της ακέραιας διαίρεσης του Α µε το Β.        
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B. Ποια είναι τα αποτελέσµατα των παρακάτω πράξεων; 

 Α. 20 + 2^3/2 

 Β. (1000 DIV 100) MOD 10 

 Γ. 5^2 DIV 5 

 ∆. (2 + 2^3)^2 

 Ε.6+ 10 DIV 3                                                                                               ,                                                    
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Γ) Να σχηµατίσετε το διάγραµµα ροής του παρακάτω αλγορίθµου 

Αλγόριθµος ∆ιάγραµµα_Ροής1 

  ∆ιάβασε τιµή 

  Αν (τιµή <= 0) τότε 

    τιµή ← (-1) * τιµή 

  Τέλος_Αν 

  Εκτύπωσε τιµή 
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∆) Να σχηµατίσετε το διάγραµµα ροής του παρακάτω αλγορίθµου 

Αλγόριθµος ∆ιάγραµµα_Ροής2 

  ∆ιάβασε τιµή 

  Αν (τιµή <= 0) τότε 

    α_τ ← (-1) * τιµή 

  Αλλιώς 

    α_τ ← τιµή 

  Τέλος_Αν 

  Εκτύπωσε α_τ 

Τέλος ∆ιάγραµµα_Ροής2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 

 

 

Ε)Να σχηµατίσετε το διάγραµµα ροής του παρακάτω αλγορίθµου 

Αλγόριθµος ∆ιάγραµµα_Ροής3 

  ∆ιάβασε α 

  Αν (α <= 2) τότε 

    τιµή ← 15 

  Αλλιώς_Αν (α <= 10) τότε 

    τιµή ← 11 

  Αλλιώς_Αν (α <= 20) τότε 

    τιµή ← 9 

  Αλλιώς 

    τιµή ← 5 

  Τέλος_Αν 

  Εκτύπωσε τιµή 

Τέλος ∆ιάγραµµα_Ροής3 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ  2ο  

Α)Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που αντιστοιχεί στο επόµενο διάγραµµα ροής 
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Β) Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που αντιστοιχεί στο επόµενο διάγραµµα ροής 
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∆. ∆ίνονται οι τιµές των µεταβλητών Α=5, Β=2, Γ=13 και η παρακάτω έκφραση:  

(ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1)  

Nα υπολογίσετε την τιµή της έκφρασης αναλυτικά ως εξής:  

α. Να αντικαταστήσετε τις µεταβλητές µε τις τιµές τους.  

                                                                                                 ΜΟΝΑ∆Α 1                                                        

β. Να εκτελέσετε τις αριθµητικές πράξεις.  

                                                                                                          ΜΟΝΑ∆Α 2 

γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις µε την τιµή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι αληθής, 

ή την τιµή ΨΕΥ∆ΗΣ, αν είναι ψευδής.  
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δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιµή της έκφρασης.  
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Ε. Συµπληρώστε δίπλα από κάθε τιµή τον αντίστοιχο τύπο δεδοµένων: 

 Α. ΑΛΗΘΗΣ  …………………………………… 

 Β. ‘18’   …………………………………… 

 Γ. 18.5   …………………………………… 

 ∆. 18              …………………………………… 

 Ε. ‘ΨΕΥ∆ΗΣ’  …………………………………… 
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ΘΕΜΑ 3  

Α.Να αναπτύξετε έναν αλγόριθµο που διαβάζει την τιµή και ποσότητα πώλησης ενός προ 

ϊόντος και υπολογίζει την αξία, το ΦΠΑ και την συνολική αξία (µε ΦΠΑ). ∆ίνεται 

συντελεστής ΦΠΑ=18%. 
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ΘΕΜΑ 4 

Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει το όνοµα ενός µαθητή της Γ' Λυκείου, τους βαθµούς 

του στα δυο τετράµηνα καθώς και τον γραπτό του βαθµό στις πανελλήνιες εξετάσεις και να 

υπολογίζει τον βαθµός πρόσβασης του µαθητή αυτού στο συγκεκριµένο µάθηµα (Σηµείωση: ο 

βαθµός πρόσβασης υπολογίζεται απο την πράξη 70% * γραπτός βαθµός και 30% * προφορικός 

βαθµός, όπου ο προφορικός βαθµός είναι ο µέσος όρος των βαθµών στα δυο τετράµηνα) 
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