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1.1.1.1. ΝαΝαΝαΝα χαρακτηρίσετεχαρακτηρίσετεχαρακτηρίσετεχαρακτηρίσετε τιςτιςτιςτις προτάσειςπροτάσειςπροτάσειςπροτάσεις πουπουπουπου ακολουθούνακολουθούνακολουθούνακολουθούν ,,,, γράφονταςγράφονταςγράφονταςγράφοντας στοστοστοστο τετράδιότετράδιότετράδιότετράδιό σαςσαςσαςσας,,,, δίπλαδίπλαδίπλαδίπλα στοστοστοστο γράμμαγράμμαγράμμαγράμμα πουπουπουπου
αντιστοιχείαντιστοιχείαντιστοιχείαντιστοιχεί σεσεσεσε κάθεκάθεκάθεκάθε πρότασηπρότασηπρότασηπρόταση τητητητη λέξηλέξηλέξηλέξη ΣωστόΣωστόΣωστόΣωστό ,,,, αναναναν ηηηη πρότασηπρότασηπρότασηπρόταση είναιείναιείναιείναι σωστήσωστήσωστήσωστή ήήήή τητητητη λέξηλέξηλέξηλέξη ΛάθοςΛάθοςΛάθοςΛάθος ,,,, αναναναν ηηηη πρότασηπρότασηπρότασηπρόταση
είναιείναιείναιείναι λανθασμένηλανθασμένηλανθασμένηλανθασμένη ....

α. Η εντολή case σχεδιάστηκε για την απλοποίηση του ελέγχου των επαναλήψεων με μετρητή .
β .Σ’ ένα πρόγραμμα Pascal προηγούνται οι δηλώσεις των μεταβλητών και ακολουθούν οι δηλώσεις των
σταθερών
γ .Ένα διάγραμμα HIP O αποτελείται από τρία βασικά τμήματα .
δ .Η τεκμηρίωση του προγράμματος δεν περιλαμβάνεται στις τυποποιημένες διαδικασίες του κύκλου
ανάπτυξης προγράμματος
ε . Ο λογικός τύπος (Boolean) έχει δύο μόνο τιμές , την αληθή (True) και τη ψευδή ( False).

Μονάδες 5

2.2.2.2. ΝαΝαΝαΝα γράψετεγράψετεγράψετεγράψετε στοστοστοστο τετράδιότετράδιότετράδιότετράδιό σαςσαςσαςσας τουςτουςτουςτους αριθμούςαριθμούςαριθμούςαριθμούς 1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3, 4,54,54,54,5 απόαπόαπόαπό τητητητη ΣτήληΣτήληΣτήληΣτήλη ΑΑΑΑ καικαικαικαι δίπλαδίπλαδίπλαδίπλα έναέναέναένα απόαπόαπόαπό τατατατα γράμματαγράμματαγράμματαγράμματα αααα,,,,
ββββ,,,, γγγγ ,,,, δδδδ,,,, εεεε ,,,, στστστστ τηςτηςτηςτης ΣτήληςΣτήληςΣτήληςΣτήλης ΒΒΒΒ,,,, πουπουπουπου δίνειδίνειδίνειδίνει τητητητη σωστήσωστήσωστήσωστή αντιστοιχίααντιστοιχίααντιστοιχίααντιστοιχία ....

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

1. Ακέραια διαίρεση α. String

2. Εμπορικές εφαρμογές β . div

3. Εντολή επιλογής γ . while

4. Τύπος μεταβλητής δ . mod

5. Υπόλοιπο διαίρεσης ε . COBOL

στ . if
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3.3.3.3. ΝαΝαΝαΝα γράψετεγράψετεγράψετεγράψετε στοστοστοστο τετράδιότετράδιότετράδιότετράδιό σαςσαςσαςσας τιςτιςτιςτις τιμέςτιμέςτιμέςτιμές τωντωντωντων μεταβλητώνμεταβλητώνμεταβλητώνμεταβλητών x,y,x,y,x,y,x,y, πουπουπουπου θαθαθαθα εμφανιστούνεμφανιστούνεμφανιστούνεμφανιστούν μετάμετάμετάμετά τηντηντηντην εκτέλεσηεκτέλεσηεκτέλεσηεκτέλεση τωντωντωντων
παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω εντολώνεντολώνεντολώνεντολών

readln(x,y);

x:=x+10;

y:=x+10;

writeln(x,y);

αν ως είσοδος δοθούν οι τιμές :

α. x=0 και y=0
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β . x=20 και y=10
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4.4.4.4. ΝαΝαΝαΝα προχωρήσετεπροχωρήσετεπροχωρήσετεπροχωρήσετε στηστηστηστη δήλωσηδήλωσηδήλωσηδήλωση τωντωντωντων παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω μεταβλητώνμεταβλητώνμεταβλητώνμεταβλητών καικαικαικαι σταθερώνσταθερώνσταθερώνσταθερών
α) Μεταβλητή sum ακέραιου τύπου.
β) Μεταβλητή Onoma τύπου Αλφαριθμητικού.
γ) Μεταβλητή thermokrasia πραγματικού τύπου.
δ)Σταθερά με το όνομα max και τιμή 100.
ε) Σταθερά με το όνομα min και τιμή 0.
στ)Σταθερά με το όνομα polh και τιμή ΚΑΒΑΛΑ
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5.5.5.5. ΝαΝαΝαΝα μεταφέρετεμεταφέρετεμεταφέρετεμεταφέρετε καικαικαικαι νανανανα συμπληρώσετεσυμπληρώσετεσυμπληρώσετεσυμπληρώσετε στοστοστοστο τετράδιότετράδιότετράδιότετράδιό σαςσαςσαςσας τοντοντοντον παρακάτωπαρακάτωπαρακάτωπαρακάτω πίνακαπίνακαπίνακαπίνακα μεμεμεμε τατατατα αποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματααποτελέσματα τωντωντωντων
πράξεωνπράξεωνπράξεωνπράξεων μεταξύμεταξύμεταξύμεταξύ δύοδύοδύοδύο λογικώνλογικώνλογικώνλογικών μεταβλητώνμεταβλητώνμεταβλητώνμεταβλητών PPPP καικαικαικαι Q:Q:Q:Q:

P Q P and Q P or Q

True True

True False

False True

False False
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6.6.6.6. ΤιΤιΤιΤι είναιείναιείναιείναι τοτοτοτο συντακτικόσυντακτικόσυντακτικόσυντακτικό τηςτηςτηςτης γλώσσαςγλώσσαςγλώσσαςγλώσσας;;;;
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7.7.7.7. ΤιΤιΤιΤι είναιείναιείναιείναι ηηηη σημασιολογίασημασιολογίασημασιολογίασημασιολογία;;;;
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8.8.8.8. ΝαΝαΝαΝα αναφέρετεαναφέρετεαναφέρετεαναφέρετε τατατατα κύριακύριακύριακύρια πλεονεκτήματαπλεονεκτήματαπλεονεκτήματαπλεονεκτήματα τουτουτουτου δομημένουδομημένουδομημένουδομημένου προγραμματισμούπρογραμματισμούπρογραμματισμούπρογραμματισμού
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ΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑ 2222οοοο
Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Pascal:

Program themab;

Var
k, m: integer ;

Begin
k:=32;
m:=10;
while k>=8 do begin

k:=k div 2;
m:=m+k;
writeln(k,m)

end
End .

1. Να το μετατρέψετε σε διάγραμμα ροής.
Μονάδες 10

2. Να ξαναγράψετε το παραπάνω πρόγραμμα αντικαθιστώντας την εντολή while με την εντολή repeat
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ΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑ 3333οοοο

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος

1. Θα διαβάζει την τιμή κάποιων προϊόντων χωρίς ΦΠΑ.

2. Αφού κάνει χρέωση 23% Φ.Π.Α. για κάθε προϊόν να εμφανίζει το τελικό κόστος για κάθε προϊόν.

3. Ο αλγόριθμος θα τερματίζει όταν δοθεί αρνητική τιμή ή μηδέν ως τιμή προϊόντος

4. Στο τέλος του αλγορίθμου αν το συνολικό ποσό, που πρέπει να πληρώσει ο αγοραστής , είναι μεγαλύτερο

από 500€ να γίνεται έκπτωση 10% στον αγοραστή..

ΠαρατήρησηΠαρατήρησηΠαρατήρησηΠαρατήρηση:::: θεωρήστεθεωρήστεθεωρήστεθεωρήστε ότιότιότιότι όλαόλαόλαόλα τατατατα δεδομέναδεδομέναδεδομέναδεδομένα δίνονταιδίνονταιδίνονταιδίνονται σωστάσωστάσωστάσωστά

ΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑΖΗΤΗΜΑ 4444οοοο

Ένας τουρίστας σχεδιάζει το ταξίδι του για το Λονδίνο. Η τιμή του εισιτηρίου που θα πληρώσει εξαρτάται από

την επιλογή της μέρας και της θέσης. Βοηθήστε τον να υπολογίσει πόσα θα πληρώσει χρησιμοποιώντας τον

πίνακα που ακολουθεί.

ΘέσηΘέσηΘέσηΘέση ΤιμήΤιμήΤιμήΤιμή
εισιτηρίουεισιτηρίουεισιτηρίουεισιτηρίου
χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς

έκπτωσηέκπτωσηέκπτωσηέκπτωση

ΈκπτωσηΈκπτωσηΈκπτωσηΈκπτωση στηνστηνστηνστην αρχικήαρχικήαρχικήαρχική τιμήτιμήτιμήτιμή
γιαγιαγιαγια κάθεκάθεκάθεκάθε ημέραημέραημέραημέρα τηςτηςτηςτης εβδομάδαςεβδομάδαςεβδομάδαςεβδομάδας

A 100 Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
B 50

20% 10% 20% 10% 5% 0% 0%

Να γράψετε πρόγραμμα σε Pascal που

1. Να έχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 2222

2. Να ζητάει από τον χρήστη την θέση που θα ήθελε να ταξιδέψει.
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 1111

3. Να ζητάει από τον χρήστη την ημέρα που θα ήθελε να ταξιδέψει.
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 1111

4. Να εμφανίζει το ποσό του εισιτηρίου
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 6666

5. Επειδή ακόμα δεν έχει αποφασίσει ούτε τη μέρα ούτε τη θέση δώστε του τη δυνατότητα να επαναλάβει
τη διαδικασία του υπολογισμού όσες φορές θέλει μέχρι να δώσει ως είσοδο στην ερώτηση «Θέλετε να
συνεχίσετε;» την απάντηση ‘Ο’.

ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 6666

6. Το πρόγραμμα στο τέλος να εμφανίζει πόσες φορές το χρησιμοποίησε.
ΜονάδεςΜονάδεςΜονάδεςΜονάδες 4444

ΠαρατήρησηΠαρατήρησηΠαρατήρησηΠαρατήρηση:::: θεωρήστεθεωρήστεθεωρήστεθεωρήστε ότιότιότιότι όλαόλαόλαόλα τατατατα δεδομέναδεδομέναδεδομέναδεδομένα δίνονταιδίνονταιδίνονταιδίνονται σωστάσωστάσωστάσωστά


