
 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

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

 

                       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………… 

Βαθµός : 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

A. ∆ίνεται ότι Χ=10. Επίσης δίνεται ότι οι µεταβλητές Κ, Λ είναι πραγµατικές και οι µεταβλητές Α, Β 

λογικές, οι οποίες έχουν προηγουµένως λάβει αρχική τιµή. Να υπολογίσετε τις παρακάτω λογικές 

προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε χρησιµοποιώντας µια από τις λέξεις Αληθής ή Ψευδής.  

Πρόταση Α: Αληθής ΚΑΙ ΟΧΙ (Ψευδής = Αληθής) 

Πρόταση Β: Αληθής ΚΑΙ ΟΧΙ (‘Ψευδής’ > ‘Αληθής’) 

Πρόταση Γ: ‘Μανόλης’ > ‘Μαρία’ Ή Χ <> 10 

Πρόταση ∆: Χ <= 9 ΚΑΙ (Κ*Λ>100 Ή Κ^2+Λ^2 > 100) 

Πρόταση Ε: (Α Ή ΟΧΙ Α)  Ή (Β Ή ΟΧΙ Α) 

Πρόταση ΣΤ: (Α Ή ΟΧΙ Β)  ΚΑΙ (Β ΚΑΙ ΟΧΙ Β) 

 Μονάδες 10 

 

B. Να γραφούν µε τη χρήση λογικών συνθηκών και τελεστών οι παρακάτω εκφράσεις: 

1. βαθµοί µαθητών από 18 µέχρι και 20. 

2. βαθµοί µαθητών που δεν προβιβάζονται ή που είναι άριστοι. 

3. βαθµοί που είναι πάνω από 18 και δεν είναι 20. 

4. βαθµοί που είναι από 10 µέχρι και 12 ή από 15 µέχρι και 18 

5. βαθµοί ίσοι µε 20 ή ίσοι µε 10.  

Σηµείωση: Προβιβάζονται οι µαθητές που έχουν από 10 και πάνω και αριστεύουν αυτοί που 

έχουν από 18 και πάνω. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Α.Να μετατραπούν οι αλγεβρικές πράξεις σε εκφράσεις:
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Μονάδες 10 

 

Β. ∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος. Τι θα εκτυπώσει; Να γίνει το διάγραµµα ροής του. 

Αλγόριθµος Πίνακας_Τιµών1 

  Χ ← 2 

  Υ ← Χ ^ 2 - 1 

  Ζ ← 2 * Χ + Υ - 1 

  Αν (Χ > Υ) τότε 

    Υ ← Ζ mod X 

    Z ← X ^ 2 

  Αλλιώς  

    X ← Ζ mod Y 

    Z ← Y ^ 2  

  Τέλος_Αν 

  Εκτύπωσε X, Y, Z 

Τέλος Πίνακας_Τιµών1 

                                                              Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ 3ο 

Σε μια αεροπορική εταιρία  τα  29 kg αποσκευών είναι χωρίς χρέωση για την Α θέση . Κάθε kg πάνω από το 

όριο των 29 kg χρεώνετε με 3% επί του κόμιστρου της πτήσης. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος να δέχεται 

σαν είσοδο το κόμιστρο της πτήσης και το συνολικό βάρος των αποσκευών και θα υπολογίζει και θα 

τυπώνει την χρέωση του υπέρβαρου των αποσκευών σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα εμφανίζει το 

μήνυμα «χωρίς χρέωση» 

                                                                                                              Μονάδες 20    

β. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω: 

1. Η εντολή Β � Α εκχωρεί στην μεταβλητή Α την τιμή της μεταβλητής Α. 

2. Ο πολλαπλασιασμός είναι μια από τις βασικές λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένας 

υπολογιστής.. 

3. Ο αριθμητικός τελεστής DIV υπολογίζει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης δυο οποιονδήποτε αριθμών. 

4. Το α*β δεν είναι δεκτό ως όνομα μιας μεταβλητής.  

5. Η τιμή “Ψευδής” αποτελεί αλφαριθμητική τιμή, ενώ η τιμή Ψευδής αποτελεί λογική τιμή. 

 

Μονάδες 10 

 



 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Η Μαρία πρότεινε στην Αγγέλα να βαφτίσει το παιδί της. Η Αγγέλα προκειμένου να απαντήσει θέλησε να 

υπολογίσει το συνολικό κόστος της βάφτισης.Έκανε λοιπόν την έρευνα αγοράς και προσπαθεί τώρα να 

υπολογίσει το συνολικό κόστος της βάφτισης. 

 

Να δημιουργήσετε αλγόριθμο ο οποίος: 

 

α) θα διαβάζει τον αριθμό των καλεσμένων και την τιμή της μίας μπουμπουνιέρας.Κάθε καλεσμένος 

παίρνει μία μπουμπουνιέρα. 

Μονάδες 2 

β) θα υπολογίζει την τελική τιμή για τις μπουμπουνιέρες αφού προστεθεί και ΦΠΑ 19%. 

 

Μονάδες 3 

γ) Θα διαβάζει το αρχικό συνολικό κόστος των ρούχων. Επειδή τα αγόρασε σε περίοδο εκπτώσεων,  να 

υπολογίσετε το τελικό συνολικό κόστος μετά από έκπτωση 15%.   

Μονάδες 3 

 

δ) θα διαβάζει την αρχική τιμή του σταυρού και θα υπολογίζει την τελική τιμή  του, αφού προστεθεί ΦΠΑ 

29% και γίνει έκπτωση 9%.  

Μονάδες 6 

 

 

ε) να υπολογίζει το συνολικό κόστος της βάφτισης. Να σημειωθεί ότι τα έξοδα προστίθεται και η αμοιβή 

της εκκλησίας που είναι 100€. 

Μονάδες 6 

 

                                                                                                                          Καλή επιτυχία !!! 

 

 


